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แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
ฉบับน้ี จดัทาํขึน้เพ่ือให้สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย ได้ใชใ้นการศึกษารายละเอียดและเตรยีมความพรอ้ม
สําหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
ประกอบด้วย เน้ือหาที่เก่ียวข้องกับการประเมิน ITA ข้อมูลพ้ืนฐานของการประเมิน ระเบียบวิธ ี
ในการประเมิน หลักเกณฑ์การประเมินผล ประเด็นในการประเมิน และวิธกีารประเมินผ่านระบบ 
ITA Online ทัง้น้ี เพ่ือให้การประเมินบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาทีกํ่าหนด 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ขอขอบคุณสํานักงานคณะกรรมการป้องกัน
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ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครฐั ซึง่ถือเป็นจุดเริม่ต้นในการรณรงค์และเสรมิสรา้งวัฒนธรรม
ขององค์กร จนนําไปสู่การขยายผลเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปรง่ใสในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จนประสบผลสําเรจ็ 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดําเนินงาน 
ของสถานศึกษาออนไลน์ฉบับน้ี จะเป็นประโยชน์และสามารถสรา้งความเข้าใจเก่ียวกับแนวทาง 
การประเมิน และกรอบการประเมินที่เป็นมาตรฐานในทิศทางเดียวกัน เพ่ือยกระดับคุณธรรม 
และความโปรง่ใสและภาพลักษณ์ในการดําเนินงานของหน่วยงาน มีการดําเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์
ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสําคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจรติและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน
ส่งผลให้หน่วยงานสามารถบรรลุผลตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 
ประเด็นที ่21 การต่อต้านการทจุรติและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580) ต่อไป 
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ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์  
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)  

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

กรอบระยะเวลา ขั้นตอนการประเมิน 
 

มิถุนายน 2565 
การชีแ้จงแนวทางการประเมิน 
  - สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเตรยีมบุคลากรผู้รบัผิดชอบ 
ได้แก่ ผู้รบัผิดชอบการประเมิน ITA Online ระดับสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผู้ดูแลระบบ ITA Online  และ 
ผู้รบัผิดชอบโครงการท่ีเก่ียวข้อง 

14–15 มิถุนายน 2565 Workshop ระบบ ITA Online ให้กับสาํนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
  - สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประชมุเชงิ
ปฏิบัติการระบบ ITA Online ใหกั้บผู้รบัผิดชอบ จาํนวน 245 เขต 

กรกฎาคม 2565 
  - สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประชมุชีแ้จงแนวทางการ
ประเมิน ITA Online ของสถานศึกษาในสังกัด 

กรกฎาคม–สิงหาคม 2565   - สถานศึกษาปรบัปรงุแก้ไขระบบงานและการเปิดเผยข้อมูล 
ผ่านทางเว็บไซต์ของสถานศึกษาตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 

สิงหาคม 2565 การตอบแบบ IIT 
  - สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาส่งชอ่งทางการตอบแบบวัด
การรบัรูข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ใหส้ถานศึกษา 
  - สถานศึกษาเผยแพรแ่ละประชาสัมพันธช์อ่งทางการตอบ
แบบวัดการรบัรู ้IIT ใหผู้้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเข้ามาตอบ 

สิงหาคม 2565 การตอบแบบ EIT 
  - สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาส่งชอ่งทางการตอบแบบวัด
การรบัรูข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ใหส้ถานศึกษา 
  - สถานศึกษาเผยแพรแ่ละประชาสัมพันธช์อ่งทางการตอบ
แบบวัดการรบัรู ้EIT ใหผู้้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามาตอบ 

กันยายน 2565 การตอบแบบ OIT  
  - สถานศึกษาดําเนินการตอบแบบสํารวจ OIT  

กันยายน 2565 การตรวจให้คะแนนและข้อเสนอแนะ ประมวลผลการ
ประเมิน 
  - สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตรวจและใหค้ะแนนแบบ OIT 
ประมวลผลคะแนน วิเคราะหผ์ลและใหข้้อเสนอแนะ 
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กรอบระยะเวลา ขั้นตอนการประเมิน 
กันยายน 2565   - สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจดัทํารายงานผลการประเมิน

คุณธรรมและความโปรง่ใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ 

ตุลาคม 2565   การประกาศผลคะแนน ITA Online 
  - ประกาศผลและเผยแพรร่ายงานผลการประเมิน ITA 
Online ของสถานศึกษาและนําเสนอต่อสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ความเป็นมาการประเมิน ITA Online 

 สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ (สํานักงาน
ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครือ่งมือการประเมินเชงิบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจรติ และเป็นกลไก 
ในการสรา้งความตระหนักให้หน่วยงานภาครฐัมีการดําเนินงานอย่างโปรง่ใสและมีคุณธรรม โดยใชช้ือ่ว่า
“การประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA)” เป็นกลยุทธท์ี่สําคัญของยุทธศาสตรช์าติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจรติ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึง่ถือเป็นการยกระดับให้การประเมิน
คุณธรรมและความโปรง่ใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครฐั ให้เป็น “มาตรการป้องกัน 
การทุจรติเชงิรุก” ที่หน่วยงานภาครฐัทั่วประเทศจะต้องดําเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครฐั 
ที่เข้ารบัการประเมิน ได้รบัทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงาน 
ในด้านคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดําเนินงานได้อย่างเหมาะสมและที่ผ่านมาพบว่า หลาย
หน่วยงานนําการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครฐัไปเป็นกรอบ
ในการพัฒนาและยกระดับการบรหิารการจดัการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลเกิดการปรบัปรุง
ประสิทธิภาพในการให้บรกิารและการอํานวยความสะดวกต่อประชาชน ให้เข้าถึงการบรกิาร
สาธารณะด้วยความเป็นธรรมผ่านการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน มีการประกาศข้ันตอนและ
ระยะเวลาในการให้บรกิารอย่างชัดเจน นอกจากน้ี ในด้านบรหิารจัดการในหน่วยงาน ก็ยังพบว่า
หน่วยงานให้ความสําคัญกับการป้องกันในประเด็นที่อาจเป็นความเส่ียงหรอืเป็นชอ่งทางที่อาจจะ
ก่อให้เกิดการทุจรติ การรบัสินบนหรอืก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซอ้น และสามารถยับยั้งการทุจรติ
หรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเท่าทันสถานการณ์ ซึ่งเม่ือหน่วยงานภาครัฐ 
ทั่วประเทศมีการป้องกันการทุจรติเชิงรุกในลักษณะดังกล่าว ก็จะทําให้การทุจรติในภาพรวม 
ของประเทศลดลงได้ในที่สุด ตลอดจนยังผลักดันให้เกิดทิศทางการพัฒนาและปรบัปรุงการทํางาน
ภายในหน่วยงานในภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธภิาพมากยิง่ขึน้อีกด้วย 

 การดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ  ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่ ผ่านมา ถือว่าประสบความสําเร็จ 
เป็นอย่างยิ่ง โดยได้รบัความรว่มมือจากหน่วยงานภาครฐัที่เข้ารว่มเป็นอย่างดี และได้รบัเสียงสะท้อน
ว่าการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครฐัน้ัน เป็นเครือ่งมือ 
ที่ช่วยให้หน่วยงานที่รบัการประเมินได้มีการตรวจสอบและสอบทานตนเอง มีการปรบัปรุงการ
ดําเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลในส่วนที่ยังขาดตกบกพรอ่ง มีการพัฒนาระบบงานให้เกิด
ความโปรง่ใส มีการปรบัปรุงการบรหิารงานและการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมทั้งต่อบุคลากร 
ในหน่วยงานและต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานได้เป็นอย่างดี 
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 ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครฐั ได้ถูกกําหนดเป็นตัวชีว้ัดและค่าเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ ประเด็นที่ 21 
การต่อต้านการทุจรติและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) โดยในระยะแรก(พ.ศ. 2561 – 2565) 
กําหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงานภาครฐัทีมี่ผลการประเมินผ่านเกณฑ ์(85 คะแนนขึน้ไป) ไม่น้อยกวา่
รอ้ยละ 80 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นอกจากจะเป็นหน่วยงานระดับกรม 
ที่รบัการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดําเนินงานจากสํานักงาน ป.ป.ช. แล้ว ยังเป็น
หน่วยงานที่นําเครือ่งมือการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครฐั (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ไปขยายผลเพ่ือพัฒนาและยกระดับ
คุณธรรมและความโปรง่ใสของหน่วยงานในสังกัด โดยการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใส 
ในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จาํนวน 225 เขต อย่างต่อเน่ือง และในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ได้พัฒนานวัตกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน 
ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในรูปแบบออนไลน์ โดยมีแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการประเมิน
ด้วยระบบ  ITA Online เ พ่ือความสะดวกในการจัดเ ก็บข้อ มูล  รวด เ ร็ว ในการวิ เคราะห์ 
และประมวลผล โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลาจริง (Real-time system) และการประเมิน 
มีประสิทธภิาพ ลดภาระงานด้านเอกสาร (Paperless) ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รบัการประเมิน
โดยปรบัปรุงระบบการเก็บข้อมูลให้เป็นแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิด
การสนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรบัรูก้ารทจุรติของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม 
โดยได้สังเคราะห์ผลการวิจยัเร ือ่งแนวทางการปรบัปรุงและแนวการพัฒนาเครือ่งมือการประเมิน
คุณธรรมและความโปรง่ใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครฐั เพ่ือนําไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนี
การรบัรูก้ารทุจรติ (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น และพัฒนา
เกณฑ์การประเมินให้สามารถป้องกันการทุจรติเชงิรุกได้อย่างมีประสิทธภิาพ รวมทั้งมีการบูรณาการ
เครือ่งมือส่งเสรมิด้านคุณธรรมและความโปรง่ใสจากหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เป็นไป 
ในทิศทางเดียวกัน ลดความซํ้าซอ้นของการดําเนินการ และมุ่งเน้นการรว่มดําเนินการขับเคล่ือนด้าน
ธรรมาภิบาลในภาพรวมของประเทศ ส่งผลให้หน่วยงานราชการที่ได้รบัการประเมิน ได้ประโยชน์ 
จากการประเมิน และนําผลการประเมินไปปรบัปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
และได้รับประโยชน์ในมุมของการส่ือสารภาพลักษณ์องค์กร โดยเฉพาะการแสดงให้สังคม 
และสาธารณชนรบัรูว้่าหน่วยงานให้ความสําคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจรติ 
ในหน่วยงานอย่างไร และการดําเนินการดังกล่าว ไม่เป็นต้นทุนหรอืภาระของหน่วยงานมากเกินไป 
รวมทัง้ต้องไม่เป็นภาระกับบุคคลทีเ่ข้ารว่มกระบวนการประเมินด้วย 
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แนวทางการประเมิน ITA Online  
 สําหรับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน์ ยังคงใชก้รอบแนวทางการประเมินเชน่เดียวกับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพ่ือให้
สถานศึกษาที่เข้ารบัการประเมิน  ได้ทราบผลการประเมินตลอดจนข้อเสนอแนะที่จะนําไปสู่ 
การปรบัปรุงพัฒนาคุณธรรมและความโปรง่ใสของหน่วยงานอย่างเชือ่มโยงและต่อเน่ือง โดยมีการ
เก็บข้อมูลจาก 3 ส่วน ดังน้ี 

  ส่วนที่ 1  การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในสถานศึกษา (Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT) โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาได้มีโอกาส
สะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปรง่ใสของสถานศึกษาตนเอง โดยสอบถาม
การรบัรูแ้ละความคิดเห็นใน 5 ตัวชีว้ัด ได้แก่ 

  ตัวชีว้ัดที ่ 1  การปฏิบัติหน้าที ่
  ตัวชีว้ัดที ่ 2  การใชง้บประมาณ 
  ตัวชีว้ัดที ่ 3  การใชอํ้านาจ 
  ตัวชีว้ัดที ่ 4  การใชท้รพัย์สินของราชการ 
  ตัวชีว้ัดที ่ 5  การแก้ไขปัญหาการทจุรติ 
  ส่วนที ่ 2  การเก็บข้อมูลจากผู้รบับรกิารหรอืผู้ติดต่อสถานศึกษา (External Integrity 

and Transparency Assessment : EIT) โดยเปิดโอกาสให้ผู้รบับรกิารหรอืผู้ติดต่อสถานศึกษา 
ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการดําเนินงานของสถานศึกษา โดยสอบถามการรบัรู ้
และความคิดเห็นใน 3 ตัวชีว้ัด ได้แก่ 

  ตัวชีว้ัดที ่ 6  คุณภาพการดําเนินงาน 
  ตัวชีว้ัดที ่ 7  ประสิทธภิาพการส่ือสาร 
  ตัวชีว้ัดที ่ 8  การปรบัปรุงระบบการทาํงาน 
  ส่วนที่  3  การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของสถานศึกษา (Open Data Integrity 

and Transparency Assessment :  OIT)  เป็ นกา รตรวจสอบระ ดับการ เปิ ด เผยข้ อ มู ล 
ของสถานศึกษา ที่เผยแพรไ่ว้ทางหน้าเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา โดยมีคณะที่ปรกึษาการประเมิน
เป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลและให้คะแนน พรอ้มข้อเสนอแนะตามหลักเกณฑ์การประเมินที่กําหนด 
แบ่งออกเป็น 2 ตัวชีว้ัด  ได้แก่ 

  ตัวชีว้ัดที ่ 9  การเปิดเผยข้อมูล 
ตัวชีว้ัดย่อยที ่ 9.1  ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ตัวชีว้ัดย่อยที ่ 9.2  การบรหิารงาน 
ตัวชีว้ัดย่อยที ่ 9.3  การบรหิารเงนิงบประมาณ 
ตัวชีว้ัดย่อยที ่ 9.4  การบรหิารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล 
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ตัวชีว้ัดย่อยที ่ 9.5  การส่งเสรมิความโปรง่ใส 
 
 

  ตัวชีว้ัดที ่ 10  การป้องกันการทจุรติ 
   ตัวชีว้ัดย่อยที ่ 10.1  การดําเนินการเพ่ือป้องกันการทจุรติ 
   ตัวชีว้ัดย่อยที ่ 10.2  มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทจุรติ 
 แต่เน่ืองจากด้วยมีการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่
ขึ้นอย่างต่อเน่ือง ทั้งในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ปรมิณฑล และทุกจงัหวัดทั่วประเทศ เป็นผลให้มี
ผู้ติดเชื้อเพ่ิมขึ้นจํานวนมาก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงกําหนดมาตรการ
ป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 รวมทั้งการปรบั
ลดเวลาและวันทํางานของบุคลากรในสังกัด เพ่ือป้องกัน ควบคุมและจํากัดการแพร่ระบาด 
ตามมาตรการของศูนย์บรหิารสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-
19) โดยให้บุคลากรและหน่วยงานในสังกัดจดับุคลากรหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทํางาน
มอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงาน ณ ทีพั่กอาศัย  เล่ือนการจดัประชุม การฝึกอบรม หรอื
การสัมมนาต่าง ๆ ออกไป  งดการจดัการเรยีนการสอนและกิจกรรมใดๆ ที่ต้องมีการรวมกลุ่ม และ
ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเครง่ครดั การประเมิน
คุณธรรมและความโปรง่ใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ จงึต้องมีการปรบัแผนการ
ดําเนินกิจกรรมให้สอดรบัการสถานการณ์  เพ่ือสนองตอบมาตรการสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานดังกล่าวข้างต้น  โดยปรบัรูปแบบจากการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใส 
ในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) เปล่ียนไป 
  - การเผยแพรป่ระชาสัมพันธอ์งค์ความรูเ้ก่ียวกับการประเมิน ITA  ให้กับสถานศึกษา
เพ่ือเตรยีมรบัการประเมิน ITA Online 
  - การส่งเสรมิและสนับสนุน ให้สถานศึกษามีการเผยแพรข่้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 
บนเว็บไซต์ของสถานศึกษาเพ่ือเปิดเผยข้อมูลและการดําเนินการต่างๆ ของสถานศึกษาที่สอดคล้อง
กับแบบวั ดก า ร เปิ ด เ ผยข้ อ มู ลส าธ า รณะ  ( Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) ให้สาธารณชนได้รบัทราบ 
  - การปรบัปรุงและพัฒนาระบบการประเมิน ITA Online ระดับสถานศึกษา 
  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ดังที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลต่อ 
การกําหนดกลไกและกระบวนการในการขับเคล่ือนแนวทางการประเมิน ITA Online ในปีน้ี 
โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้ออกแบบระบบเพ่ือให้สามารถรองรับ 
การประเมินสถานศึกษา ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ในการนําผลที่ได้จากการประเมิน ITA Online มาใชเ้ป็น
ฐานข้อมูลในการพัฒนาหน่วยงานในอนาคต 
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประเมิน ITA Online  

 ในการขับเคล่ือนการประเมิน ITA Online จาํเป็นที่จะต้องมีหลายหน่วยงานรว่มกัน
ขับเคล่ือนการประเมิน ITA Online ให้สามารถดําเนินการได้อย่างเรยีบรอ้ยและเป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลาทีกํ่าหนด ประกอบด้วย 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เป็นหน่วยศูนย์กลางในการ
ดําเนินการประเมินในภาพรวม โดยมีหน้าที่กําหนดกลไกและกระบวนการในการขับเคล่ือน 
การประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์
รวมไปถึงหลักการและหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการประเมิน การกํากับติดตามการประเมินและ 
การดําเนินการต่อผลการประเมินเพ่ือนําเสนอต่อ สํานักงาน ป.ป.ช. 
 สํานักงาน ป .ป .ช .  มีบทบาทในการรว่มกําหนดแนวทางและรว่มกํากับติดตาม 
การประเมิน รวมไปถึงการประสานงานในระหวา่งกระบวนการต่างๆในการประเมิน 
  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นหน่วยย่อยในการดําเนินการประเมินคุณธรรม
และความโปรง่ใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์  โดยมีหน้าที่กําหนดกลไกและ
กระบวนการในขับเคล่ือนการประเมินสถานศึกษาในสังกัด 
 สถานศึกษา  เป็นกลุ่มเป้าหมายที่รบัการประเมิน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กําหนดให้โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล  
จํานวน  8,224 แห่ง  และ  โรงเรียนคุณภาพ  349 แห่ง  (ประกอบด้วย  โรงเรียนคุณภาพ  
ระดับประถมศึกษา จํานวน 183 แห่ง โรงเรยีนคุณภาพ ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 77 แห่ง  
และโรงเรยีน Stand Alone จาํนวน 89 โรงเรยีน ) เข้ารบัการประเมิน   

สําหรบัการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ ถือเป็นการขยายผลการนําเครือ่งมือการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใส มาใช้ใน 
การประเมินสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานรูปแบบออนไลน์
ต่อเน่ืองจากการประเมินในปีที่ผ่านมา โดยการประเมินผ่านระบบ ITA Online ซึ่งได้ดําเนินการ
พัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครัง้น้ีให้ง่ายต่อการใช้งานลดความยุ่งยาก ซับซ้อนใน 
การนําเข้าข้อมูล และคํานึงถึงความสะดวกในการตอบคําถามแบบสํารวจของผู้ทีเ่ก่ียวข้อง 

การประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
จะทําให้หน่วยงานเกิดความตระหนัก และนํากรอบการประเมินที่กําหนดไปดําเนินการจัดทํา
มาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปรง่ใส พัฒนาระบบงาน ออกแบบกลไกปรบัปรุงแก้ไข ข้ันตอน 
วิธีการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงเปิดเผยข้อมูลหรอืข่าวสารสาธารณะในครอบครอง 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดําเนินงาน 
ของสถานศึกษาออนไลน์ จะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานสําคัญที่จะนําไปสู่การปรบัปรุงหน่วยงานและการวางแผน
ในการป้องกันการทจุรติทัง้ระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการในอนาคตอีกด้วย 
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 ตัวชี้วัดการประเมิน ITA Online 
 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ จาํแนกออกเป็น 10 ตัวชีว้ัด ได้แก่ 
 1) การปฏิบัติหน้าที ่
 2) การใชง้บประมาณ 
 3) การใชอํ้านาจ 
 4) การใชท้รพัย์สินของราชการ 
 5) การแก้ไขปัญหาการทจุรติ 
 6) คุณภาพการดําเนินงาน 
 7) ประสิทธภิาพการส่ือสาร 
 8) การปรบัปรุงระบบการทาํงาน 
 9) การเปิดเผยข้อมูล 
 10) การป้องกันการทจุรติ 
 

รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด IIT 
  แบบวัดการรบัรูข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) ใชเ้ก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชีว้ัดที่ 1 – ตัวชีว้ัดที่ 5 
ประกอบด้วย 
 ตัวชีว้ัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่    

 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรบัรูข้องบุคลากรภายในหน่วยงาน 
ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับ การปฏิบัติงาน
โดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปรง่ใส ปฏิบัติงานหรอืดําเนินการตามข้ันตอนและระยะเวลาที่
กําหนดไว้อย่างเครง่ครดั และจะต้องเป็นไปอย่างเทา่เทยีมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทัว่ไปหรอืผู้มาติดต่อ
ทีรู่จ้กักันเป็นการส่วนตัวรวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งม่ัน เต็มความสามารถ และความรบัผิดชอบ
ต่องานในหน้าที่ที่รบัผิดชอบซึง่ล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจา้หน้าที่ของรฐัอย่างมี
คุณธรรม นอกจากน้ี ยังประเมินการรบัรูใ้นประเด็นที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการเรยีกรบัเงิน 
ทรพัย์สินหรอืประโยชน์อ่ืน ๆ ของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานทัง้ในกรณีทีแ่ลกกับการปฏิบัติหน้าที ่และ
ในกรณีชว่งเทศกาลหรอืวาระสําคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรอืแม้แต่กรณีการให้เงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน ๆ ต่อบุคคลภายนอกซึ่งถือเป็นความเส่ียงที่อาจจะก่อให้เกิด 
การรบัสินบนได้ในอนาคต 
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ตัวชีว้ัดที ่1 การปฏิบัติหน้าที ่ประกอบด้วยข้อคําถามจาํนวน 6 ข้อ ดังน้ี 
 ประเด็นการประเมิน ระดับ 

i1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/
ให้บรกิารแก่ผู้มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปน้ี 
มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด
หรอืไม่มี
เลย 

น้อย มาก 
มาก
ที่สุด 

§ เป็นไปตามข้ันตอนทีกํ่าหนด     
§ เป็นไปตามระยะเวลาทีกํ่าหนด     

 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 
น้อยที่สุด
หรอืไม่มี
เลย 

น้อย มาก 
มาก
ที่สุด 

i2 บุคลากรในหน่วยงานของทา่น ปฏิบัติงาน/
ให้บรกิารแก่ผู้มาติดต่อทัว่ ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่
รูจ้กัเป็นการส่วนตัวอย่างเทา่เทยีมกัน มากน้อย
เพียงใด 

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

i3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมใน
การปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปน้ี อย่างไร 

น้อยที่สุด
หรอืไม่มี
เลย 

น้อย มาก 
มาก
ที่สุด 

§ มุ่งผลสําเรจ็ของงาน     
§ ให้ความสําคัญกับงานมากกวา่ธรุะส่วนตัว     
§ พรอ้มรบัผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง     

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

i4 บุคลากรในหน่วยงานของทา่น มีการเรยีกรบัส่ิงดังต่อไปน้ี จากผู้มา
ติดต่อ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรอืให้บรกิาร 
หรอืไม่ 

มี ไม่มี 

§ เงนิ   
§ ทรพัย์สิน   
§ ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจคํานวณเป็นเงินได้ เชน่ การลดราคา การรบัความ   
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บันเทงิ เป็นต้น 
หมายเหตุ: เป็นการเรยีกรบัท่ีนอกเหนือจากท่ีกฎหมายกําหนดให้รบัได้ เชน่ ค่าธรรมเนียม ค่าบรกิาร ค่าปรบั เป็นต้น 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
i5 นอกเหนือจากการรบัจากญาติหรอืจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ 
โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรอืวัฒนธรรม หรอืให้กันตาม
มารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรบั
ส่ิงดังต่อไปน้ี หรอืไม่ 

มี ไม่มี 

§ เงนิ   
§ ทรพัย์สิน   
§ ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจคํานวณเป็นเงินได้ เชน่ การลดราคา การรบัความ
บันเทงิ เป็นต้น 

  

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

i6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้ส่ิงดังต่อไปน้ี แก่บุคคลภายนอก
หรอืภาคเอกชน เพ่ือสรา้งความสัมพันธท์ี่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทน
ในอนาคต หรอืไม่ 

มี ไม่มี 

§ เงนิ   
§ ทรพัย์สิน   
§ ประโยชน์อ่ืน ๆ เชน่ การยกเว้นค่าบรกิาร การอํานวยความสะดวกเป็น
กรณีพิเศษ เป็นต้น 

  

 
 ตัวชีว้ัดที่ 2 การใชง้บประมาณ 

 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรบัรูข้องบุคลากร ภายในหน่วยงาน 
ต่อการดําเนินการต่าง ๆ  ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นทีเ่ก่ียวข้องกับการใชจ้า่ยเงนิ งบประมาณ 
นับต้ังแต่การจดัทําแผนการใชจ้า่ยงบประมาณประจาํปีและเผยแพรอ่ย่างโปรง่ใส ไปจนถึงลักษณะ
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์ 
แก่ตนเองหรอืพวกพ้อง การเบิกจา่ยเงินของบุคลากรภายในในเรือ่งต่าง ๆ เชน่ ค่าทํางานล่วงเวลา 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรอืค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจดัซือ้จดัจา้งและการตรวจรบัพัสดุด้วย 
นอกจากน้ี ยังให้ความสําคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนรว่มในการตรวจสอบ 
การใชจ้า่ยงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 
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ตัวชีว้ัดที ่2 การใชง้บประมาณ  ประกอบด้วยข้อคําถามจาํนวน 6 ข้อ ดังน้ี 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 
น้อยที่สุด
หรอืไม่มี
เลย 

น้อย มาก 
มาก
ที่สุด 

i7 ท่านรู ้เ ก่ียวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาํป ีของหน่วยงานของทา่น มากน้อยเพียงใด 

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

i8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดย
คํานึงถึงประเด็นดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด 
หรอืไม่มี
เลย 

น้อย มาก 
มาก
ที่สุด 

§ คุ้มค่า     
§ ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณทีต้ั่งไว ้     

 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 
น้อยที่สุด
หรอืไม่มี
เลย 

น้อย มาก 
มาก
ที่สุด 

i9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรอืพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 
น้อยที่สุด
หรอืไม่มี
เลย 

น้อย มาก 
มาก
ที่สุด 

i10 บุคลากรในหน่วยงานของทา่น มีการเบิก
จา่ยเงนิทีเ่ป็นเทจ็ เชน่ ค่าทาํงานล่วงเวลา ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 
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ประเด็นการประเมิน ระดับ 
i11 หน่วยงานของทา่น มีการจดัซือ้จดัจา้ง/การ
จดัหาพัสดุ และการตรวจรบัพัสดุในลักษณะ
ดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด
หรอืไม่มี
เลย 

น้อย มาก 
มาก
ที่สุด 

§ โปรง่ใส ตรวจสอบได้     
§ เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหน่ึง     

   
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

i12 หน่วยงานของทา่น เปิดโอกาสให้ทา่น มีส่วน
รว่มในการตรวจสอบการใชจ้า่ยงบประมาณ ตาม
ประเด็นดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด
หรอืไม่มี
เลย 

น้อย มาก 
มาก
ที่สุด 

§ สอบถาม     
§ ทกัทว้ง     
§ รอ้งเรยีน     

 
ตัวชีว้ัดที่ 3 การใชอํ้านาจ 

 เป็นตัวชีว้ัดทีมี่วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรบัรูข้องบุคลากรภายใน หน่วยงานต่อการ 
ใชอํ้านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผล 
การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธปิระโยชน์ต่าง ๆ ซึง่จะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม และ
ไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใชอํ้านาจส่ังการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทําในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา
หรอืทําในส่ิงที่ไม่ถูกต้อง นอกจากน้ี  ยังประเมินเก่ียวกับกระบวนการบรหิารงานบุคคลที่อาจเกิดการ
แทรกแซงจากผู้มีอํานาจ การซือ้ขายตําแหน่ง หรอืการเอ้ือผลประโยชน์ให้กลุ่มหรอืพวกพ้อง 

ตัวชีว้ัดที ่3 การใชอํ้านาจ  ประกอบด้วยข้อคําถามจาํนวน 6 ข้อ ดังน้ี 

 ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 
น้อยที่สุด
หรอืไม่มี
เลย 

น้อย มาก 
มาก
ที่สุด 

i13 ท่านได้รบัมอบหมายงานตามตําแหน่งหน้าที ่
จากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม  มากน้อย
เพียงใด 

    

หมายเหตุ: การมอบหมาย หมายถึง การมอบหมายงานตามตําแหน่งหน้าท่ี 
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ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 
น้อยที่สุด
หรอืไม่มี
เลย 

น้อย มาก 
มาก
ที่สุด 

i14  ทา่นได้รบัการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
จากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม  มากน้อย
เพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 
น้อยที่สุด
หรอืไม่มี
เลย 

น้อย มาก 
มาก
ที่สุด 

i15 ผู้บังคับบัญชาของทา่น มีการคัดเลือกผู้เข้ารบั
การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรอืการให้
ทนุการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 
น้อยที่สุด
หรอืไม่มี
เลย 

น้อย มาก 
มาก
ที่สุด 

i16 ทา่นเคยถูกผู้บังคับบัญชาส่ังการให้ทาํธรุะ
ส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 

    

   

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 
น้อยที่สุด
หรอืไม่มี
เลย 

น้อย มาก 
มาก
ที่สุด 

i17 ทา่นเคยถูกผู้บังคับบัญชาส่ังการให้ทาํในส่ิงที่
ไม่ถูกต้อง หรอืมีความเส่ียงต่อการทจุรติ มาก
น้อยเพียงใด 

    



 

 คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดําเนินงาน 
ของสถานศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

14 
 

Integrity and Transparency Assessment Manual 2022 

 
 
 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

i18 การบรหิารงานบุคคลของหน่วยงานของทา่น 
มีลักษณะดังต่อไปน้ี  มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด
หรอืไม่มี
เลย 

น้อย มาก 
มาก
ที่สุด 

§ ถูกแทรกแซงจากผู้มีอํานาจ     
§ มีการซือ้ขายตําแหน่ง     
§ เอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรอืพวกพ้อง     

 

 ตัวชีว้ัดที่ 4 การใชท้รพัย์สินของราชการ 
 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรบัรูข้องบุคลากรภายในหน่วยงาน 

ต่อการใชท้รพัย์สินของราชการ ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากร ภายใน ในการนํา
ทรพัย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรอืนําไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืม
ทรพัย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอก
หน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากน้ี 
หน่วยงานจะต้องมีการจัดทําแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ ถูกต้อง 
เพ่ือเผยแพรใ่ห้บุคลากรภายในได้รบัทราบและนําไปปฏิบัติรวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการกํากับ
ดูแลและตรวจสอบการใชท้รพัย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 

ตัวชีว้ัดที ่4 การใชท้รพัย์สินของราชการ  ประกอบด้วยข้อคําถามจาํนวน 6 ข้อ ดังน้ี 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 
น้อยที่สุด
หรอืไม่มี
เลย 

น้อย มาก 
มาก
ที่สุด 

i19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอา
ทรพัย์สินของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรอื
นําไปให้กลุ่มหรอืพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 
น้อยที่สุด
หรอืไม่มี
เลย 

น้อย มาก 
มาก
ที่สุด 
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i20 ข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรพัย์สินของ
ราชการ ไปใชป้ฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มี
ความสะดวก มากน้อยเพียงใด 
 
 

    

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 
น้อยที่สุด
หรอืไม่มี
เลย 

น้อย มาก 
มาก
ที่สุด 

i21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรพัย์สินของราชการไปใช้
ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขอ
อนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 
น้อยที่สุด
หรอืไม่มี
เลย 

น้อย มาก 
มาก
ที่สุด 

i22 บุคคลภายนอกหรอืภาคเอกชน มีการนํา
ทรพัย์สินของราชการไปใช ้โดยไม่ได้ขออนุญาต
อย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของทา่น มากน้อย
เพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 
น้อยที่สุด
หรอืไม่มี
เลย 

น้อย มาก 
มาก
ที่สุด 

i23 ท่านรู ้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน 
เก่ียวกับการใช้ทรพัย์สินของราชการที่ถูกต้อง 
มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 
น้อยที่สุด
หรอืไม่มี
เลย 

น้อย มาก 
มาก
ที่สุด 
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i24 หน่วยงานของทา่น มีการกํากับดูแลและ
ตรวจสอบการใชท้รพัย์สินของราชการ เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้มีการนําไปใชป้ระโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม 
หรอืพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

    

  
  ตัวชีว้ัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจรติ 

 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรบัรูข้อง บุคลากรภายในหน่วยงาน 
ต่อการแก้ไขปัญหาการทุจรติของหน่วยงาน ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการให้ ความสําคัญของผู้บรหิาร
สูงสุดในการต่อต้านการทุจรติอย่างจรงิจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เก่ียวข้องกับ 
การป้องกันการทุจรติในหน่วยงานให้มีประสิทธภิาพ และจดัทาํแผนงานด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจรติของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจรติได้อย่างเป็นรูปธรรมรวมไปถึง 
การประเมินเก่ียวกับประสิทธภิาพการแก้ไขปัญหาการทุจรติของหน่วยงาน ที่จะต้องทาํให้การทุจรติ
ในหน่วยงานลดลงหรอืไม่มีเลย และจะต้องสรา้งความเชือ่ม่ันให้บุคลากรภายใน ในการรอ้งเรยีน 
เม่ือพบเห็นการทุจรติภายในหน่วยงานด้วย นอกจากน้ี หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง 
ตรวจสอบการทุจรติภายในหน่วยงาน รวมถึงการนําผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรบัปรุงการทาํงาน เพ่ือป้องกันการทจุรติ 

ตัวชีว้ัดที ่5 การแก้ไขปัญหาการทจุรติ ประกอบด้วยข้อคําถามจาํนวน 6 ข้อ ดังน้ี 

 ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 
น้อยที่สุด
หรอืไม่มี
เลย 

น้อย มาก 
มาก
ที่สุด 

i25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่านให้
ความสําคัญกับการต่อต้านการทุจรติ มากน้อย
เพียงใด 

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

i26 หน่วยงานของทา่น มีการดําเนินการ ดังต่อไปน้ี หรอืไม่ มี ไม่มี 
§ ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มี
ประสิทธภิาพ 

  

§ จดัทาํแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทจุรติของหน่วยงาน   
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรอืไม่มี

น้อย มาก 
มาก
ที่สุด 
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เลย 
i27  หน่วยงานของท่านมีปัญหาการทุจรติที่ยังไม่ได้
รบัการแก้ไข มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: หากท่านเห็นว่าหน่วยงานของท่านไม่มีปัญหาการทุจรติให้ตอบ “มากท่ีสุด” 

 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
i28 หน่วยงานของทา่น มีการดําเนินการ
ดังต่อไปน้ี ต่อการทจุรติในหน่วยงาน มากน้อย
เพียงใด 

น้อยที่สุด
หรอืไม่มี
เลย 

น้อย มาก 
มาก
ที่สุด 

§ เฝ้าระวังการทจุรติ     
§ ตรวจสอบการทจุรติ     
§ ลงโทษทางวนัิย  เม่ือมีการทจุรติ     

หมายเหตุ: หากหน่วยงานของท่านไม่มีการทุจรติ จงึทาํให้ไม่มีการลงโทษทางวินัย ให้ตอบ "มากท่ีสุด" 

 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 
น้อยที่สุด
หรอืไม่มี
เลย 

น้อย มาก 
มาก
ที่สุด 

i29 หน่วยงานของท่าน มีการนําผลการตรวจสอบ
ของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
ไปปรับปรุงการทํางาน เพ่ือป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ : ฝ่ายตรวจสอบภายใน หมายถึง ส่วนงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน ฝ่ายตรวจสอบภายนอก หมายถึง 
หน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ี ตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงานภาครฐั เชน่ สํานักงานการตรวจเงนิแผ่นดิน (สตง.) 
สํานักงาน ป.ป.ช. สํานักงาน ป.ป.ท. เป็นต้น 

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

i30 หากทา่นพบเห็นแนวโน้มการทจุรติทีจ่ะ
เกิดขึน้ในหน่วยงานของทา่น ทา่นมีความคิดเห็น
ต่อประเด็นดังต่อไปน้ี อย่างไร 

น้อยที่สุด
หรอืไม่มี
เลย 

น้อย มาก 
มาก
ที่สุด 

§ สามารถรอ้งเรยีนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก     
§ สามารถติดตามผลการรอ้งเรยีนได้     
§ ม่ันใจวา่จะมีการดําเนินการอย่างตรงไปตรงมา     
§ ม่ันใจวา่จะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อ     
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ตนเอง 
  
 
 
 
 

รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด EIT 
  แบบวัดการรับรู ้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  (External Integrity and 
Transparency Assessment:  EIT)  ใช้ เ ก็บรวบรวมข้ อ มูล ใน ตัวชี้ วั ดที่  6 –  ตั วชี้ วั ดที่  8 
ประกอบด้วย 
 ตัวชีว้ัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน 

 เป็นตัวชีว้ัดทีมี่วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรบัรูข้อง ผู้รบับรกิาร ผู้มาติดต่อ หรอืผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการคุณภาพการดําเนินงาน ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจา้หน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ข้ันตอน และระยะเวลาที่กําหนดไว้อย่างเครง่ครดั 
และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเก่ียวกับการดําเนินการ/
ให้บรกิารของหน่วยงานแก่ผู้รบับรกิาร ผู้มาติดต่อ หรอืผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา 
ไม่ปิดบังหรอืบิดเบือนข้อมูล ซึง่สะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการรบัรู ้
เก่ียวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจา้หน้าทีเ่รยีกรบัเงนิ ทรพัย์สิน หรอืประโยชน์อ่ืน ๆ เพ่ือแลกกับ
การปฏิบัติหน้าที่ด้วย นอกจากน้ี ยังประเมินการรบัรูเ้ก่ียวกับการบรหิารงานและการดําเนินงาน 
ในภาพรวมของหน่วยงานที่จะต้องคํานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการ
เอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรอืกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 

 ตัวชีว้ัดที ่6 คุณภาพการดําเนินงาน ประกอบด้วยข้อคําถาม  จาํนวน 5 ข้อ ดังน้ี 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

e1 เจา้หน้าทีข่องหน่วยงานทีท่า่นติดต่อ 
ปฏิบัติงาน/ให้บรกิารแก่ทา่น ตามประเด็น
ดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด
หรอืไม่มี
เลย 

น้อย มาก 
มาก
ที่สุด 

§ เป็นไปตามข้ันตอนทีกํ่าหนด     
§ เป็นไปตามระยะเวลาทีกํ่าหนด     

 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 
น้อยที่สุด
หรอืไม่มี
เลย 

น้อย มาก 
มาก
ที่สุด 
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e2 เจา้หน้าทีข่องหน่วยงานทีท่า่นติดต่อ 
ปฏิบัติงาน/ให้บรกิารแก่ทา่น กับผู้มาติดต่อคนอ่ืน ๆ 
อย่างเทา่เทยีมกัน มากน้อยเพียงใด 

    

 
 
 
 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 
น้อยที่สุด
หรอืไม่มี
เลย 

น้อย มาก 
มาก
ที่สุด 

e3 เจา้หน้าทีข่องหน่วยงานทีท่า่นติดต่อ มีการ
ปิดบังหรอืบิดเบือนข้อมูลเก่ียวกับการดําเนินการ/
ให้บรกิารแก่ทา่นมากน้อยเพียงใด 

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

e4 ในระยะเวลา 1 ปีทีผ่่านมา ทา่นเคยถูกเจา้หน้าทีข่องหน่วยงานทีท่า่น
ติดต่อ รอ้งขอให้จา่ยหรอืให้ส่ิงดังต่อไปน้ี เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การ
อนุมัติ อนุญาต หรอืให้บรกิาร หรอืไม่ 

มี ไม่มี 

§ เงนิ   
§ ทรพัย์สิน   
§ ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจคํานวณเป็นเงินได้ เชน่ การลดราคา การให้ความ
บันเทงิ เป็นต้น 

  

หมายเหตุ: เป็นการให้ท่ีนอกเหนือจากท่ีกฎหมายกําหนด เชน่ ค่าธรรมเนียม ค่าบรกิาร ค่าปรบั เป็นต้น 

 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 
น้อยที่สุด
หรอืไม่มี
เลย 

น้อย มาก 
มาก
ที่สุด 

e5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดําเนินงาน โดย
คํานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็น
หลัก มากน้อยเพียงใด 

    

 
 ตัวชีว้ัดที่ 7 ประสิทธภิาพการส่ือสาร 
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 เป็นตัวชีว้ัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรบัรูข้องผู้รบับรกิาร ผู้มาติดต่อ หรอืผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธภิาพการส่ือสาร ในประเด็น ที่เก่ียวข้องกับการเผยแพร่
ข้อมูลของหน่วยงานในเรือ่งต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่านชอ่งทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย
และไม่ซบัซอ้น โดยข้อมูลที่เผยแพรจ่ะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลการ
ดําเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทาง 
ให้ผู้รบับรกิาร ผู้มาติดต่อ หรอืผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งคําติชมหรอืความคิดเห็นเก่ียวกับ 
การดําเนินงาน/การให้บรกิาร และมีการชีแ้จงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชดัเจน นอกจากน้ี 
ยังประเมินการรับรู ้เ ก่ียวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริต 
ของเจา้หน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึง่สะท้อนถึงการส่ือสารกับ ผู้รบับรกิาร ผู้มาติดต่อ หรอืผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอย่างมีประสิทธภิาพ 

ตัวชีว้ัดที่ 7 ประสิทธภิาพการส่ือสาร  ประเด็นสํารวจ ประกอบด้วยข้อคําถามจาํนวน 
5 ข้อ ดังน้ี 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

e6 การเผยแพรข่้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ  
มีลักษณะดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด
หรอืไม่มี
เลย 

น้อย มาก 
มาก
ที่สุด 

§ เข้าถึงงา่ย ไม่ซบัซอ้น     
§ มีชอ่งทางหลากหลาย     

 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 
น้อยที่สุด
หรอืไม่มี
เลย 

น้อย มาก 
มาก
ที่สุด 

e7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพรผ่ลงาน
หรอืข้อมูลที่สาธารณชนควรรบัทราบอย่างชดัเจน 
มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

มี ไม่มี 
e8 หน่วยงานทีท่า่นติดต่อ มีชอ่งทางรบัฟังคําติชมหรอืความคิดเห็น
เก่ียวกับการดําเนินงาน/การให้บรกิาร หรอืไม่ 

  

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด น้อย มาก มาก
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หรอืไม่มี
เลย 

ที่สุด 

e9 หน่วยงานทีท่า่นติดต่อ มีการชีแ้จงและตอบ
คําถาม เม่ือมีข้อกังวลสงสัยเก่ียวกับการ
ดําเนินงานได้อย่างชดัเจน มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: หากท่านไม่มีข้อกังวลสงสัยให้ตอบ “มากท่ีสุด” 

 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

มี ไม่มี 
e10 หน่วยงานทีท่า่นติดต่อ มีชอ่งทางให้ผู้มาติดต่อรอ้งเรยีนการทจุรติของ
เจา้หน้าทีใ่นหน่วยงาน หรอืไม่ 

  

 
 ตัวชีว้ัดที่ 8 การปรบัปรุงระบบการทํางาน 

 เป็นตัวชีว้ัดทีมี่วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรบัรูข้อง ผู้รบับรกิาร ผู้มาติดต่อ หรอืผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรบัปรุงระบบการทาํงาน ในประเด็นทีเ่ก่ียวข้องกับการปรบัปรุง
พัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจา้หน้าที่และกระบวนการทํางานของ หน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น 
รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีมาใชใ้นการดําเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเรว็มากยิ่งขึ้น โดยควรมี
กระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รบับรกิารหรอืผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนรว่มในการปรบัปรุง พัฒนาการ
ดําเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย ทั้งน้ี นอกจากหน่วยงานจะต้องปรบัปรุง
พัฒนาการดําเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความสําคัญกับการปรบัปรุงการดําเนินงานให้มี 
ความโปรง่ใสมากขึน้อีกด้วย 

ตัวชีว้ัดที ่8 การปรบัปรุงระบบการทาํงาน  ประกอบด้วยข้อคําถามจาํนวน 5 ข้อ ดังน้ี 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 
น้อยที่สุด
หรอืไม่มี
เลย 

น้อย มาก 
มาก
ที่สุด 

e11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการ
ปรบัปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บรกิารให้
ดีขึน้ มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ : หากท่านติดต่อครัง้แรก ให้เปรยีบเทียบกับคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บรกิารท่ีท่านคาดหวังไว้ก่อนมา
ติดต่อ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด น้อย มาก มาก
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หรอืไม่มี
เลย 

ที่สุด 

e12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรบัปรุงวิธกีาร
และข้ันตอนการดําเนินงาน/การให้บรกิารให้ดีขึ้น 
มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: หากท่านติดต่อครัง้แรก ให้เปรยีบเทียบกับวิธกีารและข้ันตอนการดําเนินงาน/การให้บรกิารท่ีท่านคาดหวังไว้
ก่อนมาติดต่อ 

 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

มี ไม่มี 
e13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินงาน/ 
การให้บรกิาร ให้เกิดความสะดวกรวดเรว็มากขึน้ หรอืไม่ 

  

 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 
น้อยที่สุด
หรอืไม่มี
เลย 

น้อย มาก 
มาก
ที่สุด 

e14 หน่วยงานทีท่า่นติดต่อ เปิดโอกาสให้
ผู้รบับรกิาร ผู้มาติดต่อ หรอืผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เข้าไปมีส่วนรว่มในการปรบัปรุงพัฒนาการ
ดําเนินงาน/การให้บรกิารของหน่วยงานให้ดีขึน้ 
มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: การมีส่วนรว่ม เชน่ รว่มวางแผน รว่มดําเนินการ รว่มแลกเปล่ียนความคิดเห็น และรว่มติดตามประเมินผล 
เป็นต้น 

 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 
น้อยที่สุด
หรอืไม่มี
เลย 

น้อย มาก 
มาก
ที่สุด 

e15 หน่วยงานทีท่า่นติดต่อ มีการปรบัปรุงการ
ดําเนินงาน/การให้บรกิาร ให้มีความโปรง่ใสมาก
ขึน้ มากน้อยเพียงใด 
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รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด OIT 
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 

Assessment: OIT) ใชเ้ก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชีว้ัดที ่9 – ตัวชีว้ัดที ่10 ประกอบด้วย 
 ตัวชีว้ัดที ่9 การเปิดเผยข้อมูล 
   เป็นตัวชีว้ัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพรข่้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รบัทราบ ใน 5 ประเด็น คือ 
(1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การ
บรหิารงาน ได้แก่  แผนดําเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บรกิาร (3) การบรหิารเงนิงบประมาณ 
ได้แก่ แผนการใชจ้า่ยงบประมาณประจาํปี และการจดัซือ้จดัจา้งหรอืการจดัหาพัสดุ (4) การบรหิาร
และพัฒนา ทรพัยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบรหิารทรพัยากรบุคคล การดําเนินการตามนโยบาย
การบรหิารทรพัยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบรหิารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล และ (5) การ
ส่งเสรมิความโปรง่ใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจดัการเรือ่งรอ้งเรยีนการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึง 
ความโปรง่ใส ในการบรหิารงานและการดําเนินงานของหน่วยงาน 
   ตัวชีว้ัดที ่9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชีว้ัดย่อย (33 ข้อมูล) ดังน้ี 
 ตัวชีว้ัดย่อยที ่9.1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 ข้อมูลพ้ืนฐาน 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร ่
o1 โครงสรา้ง �แสดงแผนผังแสดงโครงสรา้งการแบ่งส่วนราชการของ

หน่วยงาน 
� ประกอบด้วยตําแหน่งทีสํ่าคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน 
สอดคล้องกับภารกิจงาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบรหิารวชิาการ 
ด้านงบประมาณ ด้านบรหิารงานบุคคล ด้านการบรหิารทัว่ไป 
และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

o2 ข้อมูลผู้บรหิาร � แสดงข้อมูลของผู้บรหิารสถานศึกษา 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร ่
� แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ชือ่-นามสกุล ตําแหน่ง  
รูปถ่าย เบอรโ์ทรศัพท ์และทีอ่ยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์     
(e–mail) 

o3 อํานาจหน้าที ่ � แสดงข้อมูลหน้าทีแ่ละอํานาจของหน่วยงานตามทีก่ฎหมาย
กําหนด 

o4 แผนยุทธศาสตรห์รอื
แผนพัฒนาหน่วยงาน 

� แสดงแผนการดําเนินภารกิจของหน่วยงานทีมี่ระยะ
มากกวา่ 1 ปี 
� มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย 
ยุทธศาสตรห์รอืแนวทาง เป้าหมาย และตัวชีว้ัด 
� เป็นแผนฯ ที่มีระยะเวลาบังคับใชค้รอบคลุม ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

o5 ข้อมูลการติดต่อ แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังน้ี 
� ทีอ่ยู่หน่วยงาน 
� หมายเลขโทรศัพทท์ีส่ามารถติดต่อได้ 
� หมายเลขโทรสาร (ถ้ามี) 
� ทีอ่ยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail) ทีส่ามารถติดต่อได้ 
� แผนทีต้ั่งหน่วยงาน 

o6 กฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง � แสดงกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกับการดําเนินงานหรอืการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน ทีเ่ป็นปัจจุบัน อย่างน้อย
ประกอบด้วย 
- รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2560  
- พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม  
- พรบ.ระเบียบบรหิารราชการกระทรวงศึกษาธกิาร          
พ.ศ. 2546 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม  
- พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     
พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม  
- พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 
- พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
- พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

  
 การประชาสัมพันธ ์
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร ่
o7 ข่าวประชาสัมพันธ ์ � แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทีเ่ก่ียวข้องกับการดําเนินงาน 

ตามอํานาจหน้าทีห่รอืภารกิจของหน่วยงาน  
� เป็นข้อมูลข่าวสารทีเ่กิดขึน้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 การปฏิสัมพันธข์้อมูล 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร ่
o8 Q&A � แสดงตําแหน่งบนเวบ็ไซต์ของหน่วยงานทีบุ่คคลภายนอก 

สามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถ
ส่ือสาร ให้คําตอบกับ   ผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการ
ส่ือสารได้สองทาง ทางหน้าเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) 
ยกตัวอย่างเชน่ Web board, กล่องข้อความ  ถาม-ตอบ, 
Messenger Live Chat, Chatbot เป็นต้น 

o9 Social Network � แสดงตําแหน่งบนเวบ็ไซต์ของหน่วยงานทีส่ามารถเชือ่มโยง
ไปยังเครอืข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเชน่ 
Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น 

  
 ตัวชีว้ัดย่อยที ่9.2 การบรหิารงาน 

 การดําเนินงาน 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร ่
o10 แผนดําเนินงาน

ประจาํป ี
� แสดงแผนการดําเนินภารกิจของหน่วยงานทีมี่ระยะ            
1 ปีงบประมาณ 
� มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย 
โครงการหรอืกิจกรรม งบประมาณทีใ่ช ้และระยะเวลา             
ในการดําเนินการ  
� เป็นแผนทีมี่ระยะเวลาบังคับใชใ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

o11 รายงานการกํากับ 
ติดตาม 

� แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
ประจาํปีในข้อ o10 
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การดําเนินงาน 
ประจาํป ี
รอบ 6 เดือน 

� มีเน้ือหาหรอืรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อย
ประกอบด้วยความก้าวหน้าการดําเนินการแต่ละโครงการ/
กิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณทีใ่ชดํ้าเนินงาน  
� สามารถจดัทาํข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรอืรายไตรมาส 
หรอืราย 6 เดือน ทีมี่ข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือน
แรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

o12 รายงานผลการ
ดําเนินงานประจาํป ี

� แสดงผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจาํป ี
� มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินงาน อย่างน้อย
ประกอบด้วย  ผลการดําเนินการโครงการหรอืกิจกรรม              
ผลการใชจ้า่ยงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
� เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 การปฏิบัติงาน 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร ่
o13 คู่มือหรอืมาตรฐาน

การปฏิบัติงาน 
� แสดงคู่มือหรอืแนวทางการปฏิบัติงานทีบุ่คลากร  
ในหน่วยงานใชย้ึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
� มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อย
ประกอบด้วย  คู่มือการปฏิบัติภารกิจงาน 4 ด้าน สําหรบั
บุคลากรในหน่วยงาน และกําหนดวธิกีารข้ันตอนการปฏิบัติ
อย่างไร 

 
  การให้บรกิาร 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร ่
o14 คู่มือหรอืมาตรฐาน

การให้บรกิาร 
� แสดงคู่มือการให้บรกิารหรอืคู่มือแนวทางการปฏิบัติ 
ทีผู้่รบับรกิารหรอืผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน ใชเ้ป็นข้อมูลในการ
ขอรบับรกิารหรอืติดต่อกับหน่วยงาน  
� มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ   
อย่างน้อยประกอบด้วย ประเภทงานให้บรกิาร ข้ันตอน 
การให้บรกิาร แผนผัง/แผนภูมิการให้บรกิาร ระยะเวลาทีใ่ชใ้น
การให้บรกิาร และผู้รบัผิดชอบการให้บรกิาร 
� หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ  

o15 ข้อมูลเชงิสถิติการ
ให้บรกิาร 

� แสดงข้อมูลสถิติการให้บรกิารของหน่วยงาน  
� สามารถจดัทาํข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรอืรายไตรมาส 
หรอืราย 6 เดือน ทีมี่ข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 
6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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o16 รายงานผลการสํารวจ 
ความพึงพอใจ 
การให้บรกิาร 

� แสดงผลสํารวจความพึงพอใจการให้บรกิารของหน่วยงาน  
� เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

o17 E–Service � แสดงชอ่งทางการให้บรกิารข้อมูลหรอืธรุกรรมภาครฐั 
สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครอืข่ายอินเทอรเ์น็ต
โดยผู้ขอรบับรกิารไม่จาํเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน  
� สามารถเข้าถึงหรอืเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เวบ็ไซต์หลักของหน่วยงาน 

 
 
หมายเหตุ: บรกิาร หมายถึง การให้บรกิารตามอํานาจหน้าท่ีหรอืภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงานสําหรบัหน่วยงาน 
ท่ีมีการปฏิบัติงานหรอืการให้บรกิารเป็นจาํนวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพรก่ารปฏิบัติงานหรอืการให้บรกิารท่ีมีความสําคัญ
ต่อ ภารกิจของหน่วยงาน 
หมายเหตุ : E–Service แสดงช่องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอํานาจหน้าท่ีของหน่วยงาน 
ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น  Smart OBEC, My office, AMSS++  หรอืโปรแกรมอ่ืนท่ีมีการปฏิบัติงานในลักษณะ
เดียวกัน หรอืโปรแกรมท่ีใช้ระบบสํานักงานอัจฉรยิะ โดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช้ประยุกต์ใช้ใน
สํานักงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเรว็ และสามารถทาํงานได้ทุกท่ี ทุกเวลา 

 
 ตัวชีว้ัดย่อยที ่9.3 การบรหิารเงนิงบประมาณ 
  แผนการใชจ้า่ยงบประมาณประจาํป ี

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร ่
o18 แผนการใชจ้า่ย 

งบประมาณประจาํป ี
� แสดงแผนการใชจ้า่ยงบประมาณของหน่วยงานทีมี่ระยะ 1 
ปีงบประมาณ 
� มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย 
งบประมาณตามแหล่งทีไ่ด้รบัการจดัสรรและงบประมาณ
ตามประเภทรายการใชจ้า่ย  
� เป็นแผนทีมี่ระยะเวลาบังคับใชใ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

o19 รายงานการกํากับ 
ติดตามการใชจ้า่ย
งบประมาณประจาํป ี
รอบ 6 เดือน 

� แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนการใชจ้า่ย
งบประมาณประจาํปี ในข้อ o18 
� มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย 
ความก้าวหน้าการใชจ้า่ยงบประมาณ  
� สามารถจดัทาํข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรอืรายไตรมาส 
หรอืราย 6 เดือน ทีมี่ข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือน
แรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

o20 รายงานผลการใชจ้า่ย
งบประมาณประจาํป ี

� แสดงผลการดําเนินงานตามแผนการใชจ้า่ยงบประมาณ
ประจาํปี  
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� มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใชจ้า่ยงบประมาณ               
อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการใชจ้า่ยงบประมาณ                  
ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
� เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
  การจดัซือ้จดัจา้งหรอืการจดัหาพัสดุ 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร ่
o21 แผนการจดัซือ้จดัจา้ง 

หรอืแผนการจดัหาพัสดุ 
� แสดงแผนการจดัซือ้จดัจา้งหรอืแผนการจดัหาพัสดุ              
ตามทีห่น่วยงาน จะต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติ         
การจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิาร พัสดุภาครฐั พ.ศ. 2560  
� เป็นข้อมูลการจดัซือ้จดัจา้งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หมายเหตุ : กรณีไม่มีการจดัจา้งทีมี่วงเงนิเกิน 5 แสนบาท     
หรอืการจดัจา้งทีก่ฎหมายไม่ได้กําหนดให้ต้องเผยแพร่
แผนการจดัซือ้จดัจา้ง ให้หน่วยงานอธบิายเพ่ิมเติม 
โดยละเอียด หรอืเผยแพรว่า่ไม่มีการจดัซือ้จดัจา้งในกรณีดังกล่าว 

o22 ประกาศต่าง ๆ เก่ียวกับ 
การจดัซือ้จดัจา้งหรอื 
การจดัหาพัสดุ 

� แสดงประกาศตามทีห่น่วยงานจะต้องดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติ การจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพัสดุภาครฐั 
พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเชน่ ประกาศเชญิชวน ประกาศผล    
การจดัซือ้จดัจา้ง เป็นต้น  
� เป็นข้อมูลการจดัซือ้จดัจา้งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

o23 สรุปผลการจดัซือ้จดั
จา้งหรอืการจดัหาพัสดุ 
รายเดือน 

� แสดงสรุปผลการจดัซือ้จดัจา้งของหน่วยงาน                 
(ตามรูปแบบ สขร.1) 
� มีข้อมูลรายละเอียดผลการจดัซือ้จดัจา้ง อย่างน้อย
ประกอบด้วย  
งานทีซ่ือ้หรอืจา้ง วงเงนิทีซ่ือ้หรอืจา้ง ราคากลาง วธิกีารซือ้
หรอืจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รบัการ
คัดเลือกและราคาทีต่กลง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป เลขที่
และวันทีข่องสัญญาหรอืข้อตกลงในการซือ้หรอืจา้ง  
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� จาํแนกข้อมูลเป็นรายเดือน ทีมี่ข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 
6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หมายเหตุ : กรณีไม่มีการจดัซือ้จดัจา้งในรอบเดือนใด 
ให้เผยแพรว่า่ไม่มีการจดัซือ้จดัจา้งในเดือนน้ัน 

o24 รายงานผลการจดัซือ้ 
จดัจา้งหรอืการจดัหา
พัสดุประจาํป ี

� แสดงผลการจดัซือ้จดัจา้งของหน่วยงาน 
� มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณ       
ทีใ่ชใ้นการจดัซือ้จดัจา้ง ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
� เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 
 ตัวชีว้ัดย่อยที ่9.4 การบรหิารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล 
  การบรหิารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร ่
o25 นโยบายการบรหิาร

ทรพัยากรบุคคล 
� เป็นนโยบายหรอืแผนการบรหิารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล 
ทียั่งใชบั้งคับในหน่วยงาน ในปีงบประมาณพ.ศ. 2565 
� แสดงนโยบายของผู้บรหิารสูงสุด หรอืแผนการบรหิารและ
พัฒนาทรพัยากรทีกํ่าหนดในนามของหน่วยงาน    

o26 การดําเนินการตาม
นโยบายการบรหิาร
ทรพัยากรบุคคล 

� แสดงการดําเนินการทีมี่ความสอดรบัตามนโยบายหรอื
แผนการบรหิารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล ในข้อ o25   
� เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

o27 หลักเกณฑก์ารบรหิาร
และพัฒนาทรพัยากร
บุคคล 

�แสดงหลักเกณฑก์ารบรหิารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล       
ทียั่งใชบั้งคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565             
อย่างน้อยประกอบด้วย 
� การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  
� การบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร  
� การพัฒนาบุคลากร  
� การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร  
� การให้คุณให้โทษและการสรา้งขวัญกําลังใจ  
หมายเหตุ : กรณีหน่วยงานใชห้ลักเกณฑข์ององค์กรกลาง
บรหิารงานบุคคลหน่วยงานสามารถนําหลักเกณฑดั์งกล่าว
เผยแพรบ่นเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน 

o28 รายงานผลการบรหิาร
และพัฒนาทรพัยากร

� แสดงผลการบรหิารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล  
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บุคคลประจาํปี � มีข้อมูลรายละเอียดของการดําเนินการ อย่างน้อย
ประกอบด้วยผลการดําเนินการตามนโยบายการบรหิาร
ทรพัยากรบุคคล ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ                 
ผลการวเิคราะห์การบรหิารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล 
� เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

  
 
 
 
 
 
 ตัวชีว้ัดย่อยที ่9.5 การส่งเสรมิความโปรง่ใส 
 การจดัการเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติและประพฤติมิชอบ 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร ่
o29 แนวปฏิบัติการจดัการ 

เร ือ่งรอ้งเรยีนการ
ทจุรติ 
และประพฤติมิชอบ 

� แสดงคู่มือหรอืแนวทางการดําเนินการต่อเรือ่งรอ้งเรยีน      
ทีเ่ก่ียวข้องกับการทจุรติและประพฤติมิชอบของบุคลากร     
ในหน่วยงาน  
� มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงานอย่างน้อย
ประกอบด้วย รายละเอียดวธิกีารทีบุ่คคลภายนอก                 
จะทาํการรอ้งเรยีน รายละเอียดข้ันตอนหรอืวธิกีาร                          
ในการจดัการต่อเรือ่งรอ้งเรยีน ส่วนงานทีร่บัผิดชอบ                 
และระยะเวลาดําเนินการ 

o30 ชอ่งทางแจง้เรือ่ง
รอ้งเรยีนการทจุรติ
และประพฤติมิชอบ 

� แสดงชอ่งทางทีบุ่คคลภายนอกสามารถแจง้เรือ่งรอ้งเรยีน
เก่ียวกับการทจุรติและประพฤติมิชอบของบุคลากรใน
หน่วยงาน ผ่านทางชอ่งทางออนไลน์ โดยแยกต่าง                           
หากจากชอ่งทางทัว่ไป เพ่ือเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจง้
เบาะแสและเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจดัการ               
เร ือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติและประพฤติมิชอบ 
� สามารถเข้าถึงหรอืเชือ่มโยงไปยังชอ่งทางข้างต้น                   
ได้จากเวบ็ไซต์หลักของหน่วยงาน 

o31 ข้อมูลเชงิสถิติเร ือ่ง
รอ้งเรยีนการทจุรติและ
ประพฤติมิชอบ 

• แสดงข้อมูลสถิติเร ือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติและประพฤติมิชอบ 
ของบุคลากรในหน่วยงาน มีข้อมูลความก้าวหน้าการจดัการ  
เร ือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติและประพฤติมิชอบ อย่างน้อย 
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ประกอบด้วยจาํนวนเรือ่งรอ้งเรยีนทัง้หมด จาํนวนเรือ่ง 
ทีดํ่าเนินการแล้วเสรจ็ และจาํนวนเรือ่งทีอ่ยู่ระหวา่ง  
ดําเนินการ   
� สามารถจดัทาํข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรอืรายไตรมาส 
หรอืราย 6 เดือน ทีมี่ข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือน
แรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
หมายเหตุ : กรณีไม่มีเร ือ่งรอ้งเรยีนให้เผยแพรว่า่ไม่มีเร ือ่ง
รอ้งเรยีน 
 

  
 
 
 
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนรว่ม 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร ่
o32 ชอ่งทางการรบัฟังความ

คิดเห็น 
� แสดงชอ่งทางทีบุ่คคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น
ต่อการดําเนินงานตามอํานาจหน้าทีห่รอืภารกิจของหน่วยงาน
ผ่านทางชอ่งทางออนไลน์  
� สามารถเข้าถึงหรอืเชือ่มโยงไปยังชอ่งทางข้างต้น                  
ได้จากเวบ็ไซต์หลักของหน่วยงาน 

o33 การเปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนรว่ม 

� แสดงการดําเนินการหรอืกิจกรรมทีแ่สดงถึงการเปิดโอกาส
ให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนรว่มในการดําเนินงานตามภารกิจ 
ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเชน่ รว่มวางแผน รว่มดําเนินการ 
รว่มแลกเปล่ียนความคิดเห็น หรอืรว่มติดตามประเมินผล      
เป็นต้น 
� เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  
 ตัวชีว้ัดที ่10 การป้องกันการทจุรติ 

 เป็นตัวชีว้ัดทีมี่วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพรข่้อมูล ทีเ่ป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการดําเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รบัทราบ ใน 2 
ประเด็น คือ (1) การดําเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร 
และนโยบายไม่รบัของขวัญ (No Gift Policy) การประเมินความเส่ียงเพ่ือการป้องกันการทุจรติ 
การเสรมิสรา้งวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ และ (2) มาตรการภายใน 
เพ่ือป้องกันการทุจรติ ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสรมิความโปรง่ใสและป้องกันการทุจรติ  
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ซึง่การเผยแพรข่้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความสําคัญต่อผลการประเมิน เพ่ือนําไปสู่
การจดัทํามาตรการส่งเสรมิความโปรง่ใสภายในหน่วยงาน และมีการกํากับติดตามการนําไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

ตัวชีว้ัดที ่10 การป้องกันการทจุรติ ประกอบด้วย 2 ตัวชีว้ัดย่อย (10 ข้อมูล) ดังน้ี 
 ตัวชีว้ัดย่อยที ่10.1 การดําเนินการเพ่ือป้องกันการทจุรติ 
  เจตจาํนงสุจรติของผู้บรหิาร และ นโยบายไม่รบัของขวัญ (No Gift Policy) 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร ่
o34 เจตจาํนงสุจรติ 

ของผู้บรหิาร และ 
นโยบายไม่รบัของขวัญ 
(No Gift Policy) 

เจตจาํนงสุจรติของผู้บรหิาร 
� แสดงเน้ือหาเจตนารมณ์หรอืคําม่ันวา่จะปฏิบัติหน้าทีแ่ละ
บรหิาร หน่วยงานอย่างซือ่สัตย์สุจรติ โปรง่ใส และเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล (ดําเนินการโดยผู้บรหิารสูงสุดคนปัจจุบัน
ของหน่วยงาน) 
� จดัทาํอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร ่
  นโยบายไม่รบัของขวัญ (No Gift Policy) 

� แสดงนโยบายวา่ผู้บรหิาร เจา้หน้าทีแ่ละบุคลากรทกุคน  
จะต้องไม่มีการรบัของขวัญ (No Gift Policy)  (ดําเนินการ
โดยผู้บรหิารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน ) 
� จดัทาํอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
� จดักิจกรรมปลุกจติสํานึกหรอืสรา้งวัฒนธรรมองค์กร เชน่ 
การจดัอบรมให้ความรู ้ การจดัทาํโปสเตอรป์ระชาสัมพันธ ์ 
การสรา้งการรบัรูผ่้านส่ืออิเล็คทรอนิกส์ เป็นต้น  
� เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

o35 การมีส่วนรว่มของ
ผู้บรหิาร 

� แสดงการดําเนินการหรอืกิจกรรมทีแ่สดงถึงการมีส่วนรว่ม
ของผู้บรหิารสูงสุดคนปัจจุบัน  
� เป็นการดําเนินการหรอืกิจกรรมทีแ่สดงให้เห็นถึงการ 
ให้ความสําคัญกับการปรบัปรุง พัฒนา และส่งเสรมิหน่วยงาน
ด้านคุณธรรมและความโปรง่ใส  
� เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
การประเมินความเส่ียงเพ่ือป้องกันการทจุรติ 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร ่
o36 การประเมินความเส่ียง 

การทจุรติประจาํป ี
� แสดงผลการประเมินความเส่ียงของการดําเนินงาน                 
หรอืการปฏิบัติหน้าทีท่ีอ่าจก่อให้เกิดการทจุรติและประพฤติ        
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มิชอบ หรอืก่อให้เกิดการขัดกันระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน  
 � มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เชน่ เหตุการณ์
ความเส่ียง และระดับของความเส่ียง มาตรการ                            
และการดําเนินการในการบรหิารจดัการความเส่ียง เป็นต้น  
 � เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

o37 การดําเนินการเพ่ือ
จดัการความเส่ียงการ
ทจุรติ 

� แสดงการดําเนินการหรอืกิจกรรมทีแ่สดงถึงการจดัการความ
เส่ียง ในกรณีทีอ่าจก่อให้เกิดการทจุรติและประพฤติมิชอบ 
หรอืก่อให้เกิดการขัดกันระหวา่ง ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน  
 � เป็นกิจกรรมหรอืการดําเนินการทีส่อดคล้องกับมาตรการ
หรอืการดําเนินการเพ่ือบรหิารจดัการความเส่ียงตามข้อ o36  
 � เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

การเสรมิสรา้งวัฒนธรรมองค์กร 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร ่
o38 การเสรมิสรา้ง

วัฒนธรรมองค์กร    
ตามมาตรฐานทาง
จรยิธรรม 

� แสดงการดําเนินการหรอืกิจกรรมทีแ่สดงถึงการเสรมิสรา้ง
วัฒนธรรมองค์กรให้เจา้หน้าทีข่องหน่วยงานมีทศันคติ ค่านิยม 
ในการปฏิบัติงานอย่างซือ่สัตย์สุจรติ มีจติสํานึกทีดี่ รบัผิดชอบ
ต่อหน้าทีต่ามประมวลจรยิธรรมข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอย่างชดัเจนไม่น้อยกวา่ 5 กิจกรรม 
� เป็นการดําเนินการทีห่น่วยงานเป็นผู้ดําเนินการเอง 
� เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

   
แผนป้องกันการทจุรติ 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร ่
o39 แผนปฏิบัติการป้องกัน 

การทจุรติ 
� แสดงแผนปฏิบัติการหรอืโครงการโรงเรยีนสุจรติ                      
ทีมี่วัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการทจุรติหรอืการพัฒนา                  
ด้านคุณธรรมและความโปรง่ใสของหน่วยงาน  
� มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ/โครงการฯ อย่างน้อย
ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และชว่งเวลา
ดําเนินการ 
� เป็นแผนฯ/โครงการฯ ทีมี่ระยะเวลาบังคับใชค้รอบคลุม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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o40 รายงานการกํากับ
ติดตามการดําเนินการ
ป้องกันการทจุรติ
ประจาํปี รอบ 6 เดือน 

� แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทจุรติหรอืโครงการโรงเรยีนสุจรติ  ตามข้อ o39 
� มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย 
ความก้าวหน้าการดําเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม            
และรายละเอียดงบประมาณทีใ่ชดํ้าเนินการ 
� สามารถจดัทาํข้อมูลเป็นรายเดือนหรอืรายไตรมาส                     
หรอื ราย 6 เดือน ทีมี่ข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา  
6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

o41 รายงานผลการ
ดําเนินการป้องกันการ
ทจุรติประจาํป ี

� แสดงผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน 
การทจุรติหรอืโครงการโรงเรยีนสุจรติ  
� มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินการ อย่างน้อย
ประกอบด้วย ผลการดําเนินการโครงการหรอืกิจกรรม                  
ผลการใชจ้า่ยงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
� เป็นการรายงานผลการดําเนินการป้องกันการทจุรติ            
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  ตัวชีว้ัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทจุรติ 
  มาตรการส่งเสรมิความโปรง่ใสและป้องกันการทจุรติภายในหน่วยงาน 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร ่
o42 มาตรการส่งเสรมิ

คุณธรรมและความ
โปรง่ใสภายใน
หน่วยงาน 

� แสดงการวเิคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใส             
ในการดําเนินงานของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
� มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย 
ประเด็นทีเ่ป็นข้อบกพรอ่งหรอืจุดแข็งทีจ่ะต้องการแก้ไข 
โดยเรง่ด่วน ประเด็นทีจ่ะต้องพัฒนาให้ดีขึน้ทีมี่ความ
สอดคล้องกับผลการประเมินฯ 
� มีการกําหนดแนวทางการนําผลการวเิคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ
หรอืมาตรการเพ่ือขับเคล่ือนการส่งเสรมิคุณธรรม                         
และความโปรง่ใสภายในหน่วยงานให้ดีขึน้ ซึง่สอดคล้องตาม
ผลการวเิคราะห์ ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ 
อย่างน้อยประกอบด้วย การกําหนดผู้รบัผิดชอบ  หรอื
ผู้เก่ียวข้อง การกําหนดข้ันตอนหรอืวธิกีารปฏิบัติ การกําหนด
แนวทางการกํากับติดตามให้นําไปสู่การปฏิบัติและรายงานผล 

o43 การดําเนินการตาม
มาตรการส่งเสรมิ
คุณธรรมและความ
โปรง่ใสภายใน

� แสดงความก้าวหน้าหรอืผลการดําเนินการตามมาตรการ                   
เพ่ือส่งเสรมิคุณธรรมและความโปรง่ใสภายในหน่วยงาน 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร ่
หน่วยงาน � มีข้อมูลรายละเอียดการนํามาตรการเพ่ือส่งเสรมิคุณธรรม

และความโปรง่ใสภายในหน่วยงานในข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม 
� เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ: สถานศึกษาที่ยังไม่ได้รบัการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดําเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน์  ไม่นําข้อ 042-043 มาคิดค่าคะแนน เน่ืองจากเป็นการประเมินในปีแรกของ
สถานศึกษา (กรณี สพท. ต้องการนําสถานศึกษาทัง้หมดเข้ารบัการประเมิน  สถานศึกษาทีถู่กประเมินครัง้แรก
จะไม่นําข้อ 042-043 มาคิดค่าคะแนน) 

การเปิดเผยข้อมูล พิจารณาจาก 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบของการเปิดเผย และ 
องค์ประกอบของข้อมูล โดยจะต้องสอดคล้องตามเงือ่นไขครบถ้วนทัง้ 2 องค์ประกอบ จงึจะถือว่าเป็นการ
เปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์การประเมินทีกํ่าหนด 

องค์ประกอบของการเปิดเผย พิจารณาตามเงือ่นไข ดังน้ี 
- สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ผ่าน URL 
- ข้อมูลเผยแพรท่ีเ่ว็บไซต์หลักของสถานศึกษา 
- ข้อมูลเผยแพรใ่นหัวข้อทีส่อดคล้องกับเน้ือหาของข้อมูล ซึง่ประชาชนทัว่ไปสามารถเข้าใจ

และเข้าถึงได้ 
องค์ประกอบของข้อมูล จะแตกต่างกันในแต่ละข้อตามทีป่รากฏในรายละเอียดต่อไป 
 

ตารางแสดงสรุปจาํนวนข้อคําถามแต่ละตัวชีว้ัด 
แบบ นํ้าหนัก ตัวชีว้ัด ตัวชีว้ัดย่อย ข้อคําถาม 

IIT 30 

การปฏิบัติหน้าที ่ – 6 
การใชง้บประมาณ – 6 
การใชอํ้านาจ – 6 

การใชท้รพัย์สินของ
ราชการ 

– 6 

การแก้ไขปัญหาการ
ทจุรติ 

– 6 

EIT 30 
คุณภาพการดําเนินงาน – 5 
ประสิทธภิาพการส่ือสาร – 5 
การปรบัปรุงการทาํงาน – 5 

OIT 40 การเปิดเผยข้อมูล 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 9 
การบรหิารงาน 8 

การบรหิารเงนิงบประมาณ 7 
การบรหิารและพัฒนาทรพัยากร 4 
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แบบ นํ้าหนัก ตัวชีว้ัด ตัวชีว้ัดย่อย ข้อคําถาม 
บุคคล 

การส่งเสรมิความโปรง่ใส 5 

การป้องกันการทจุรติ 

การดําเนินการเพ่ือป้องกันการ
ทจุรติ 

8 

มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการ
ทจุรติ 

2 
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เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
 เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการประเมิน จาํแนกออกเป็น 3 เครือ่งมือ ดังน้ี 
 1) แบบวัดการรับรู ้ของผู้ มี ส่วนได้ส่วนเสียภายใน  (Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรบัรูข้องผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้
อํานาจ การใชท้รพัย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทจุรติ 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  หมายถึง  บุคลากรในสถานศึกษา ต้ังแต่ระดับผู้บรหิาร
สถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปจนถึงลูกจา้ง/พนักงานจา้ง ทีท่าํงานให้กับสถานศึกษา
มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่แจง้จาํนวนบุคลากรเข้าในระบบ ITA Online (ตามที่ 
สพท. กําหนด)  
 2) แบบวัดการรับรู ้ของผู้ มี ส่วนได้ ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรบัรูข้องผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน ในตัวชี้วัดคุณภาพการดําเนินงาน ประสิทธภิาพ 
การส่ือสาร และการปรบัปรุงระบบการทาํงาน 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง ผู้นํา
ชุมชนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  คู่ค้า  คู่สัญญา  ผู้รบัจา้ง  ทีม่ารบับรกิารหรอืมาติดต่อตามภารกิจ
ของสถานศึกษานับต้ังแต่ในปีทีท่าํการประเมิน 
 3) แบบตรวจกา ร เปิ ด เผยข้ อ มู ลส าธ า รณะ  (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูล
ต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชีว้ัดการเปิดเผยข้อมูล 
และการป้องกันการทจุรติ 
 การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ  เก็บข้อมูลจากเว็บไซต์สถานศึกษาที่เข้ารบัการ
ประเมินโดยผู้ดูแลระบบของสถานศึกษามีหน้าทีใ่นการตอบแบบสํารวจ  หน่วยงานละ 1 ชุด 
 การตอบแบบสํารวจ OIT ในแต่ละข้อคําถาม ให้ผู้ดูแลระบบของสถานศึกษา     
ระบุ URL ของหน้าใดหน้าหน่ึงบนเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของ
การเปิดเผยข้อมูล โดยสถานศึกษาสามารถระบุ URL ได้ไม่เกิน 4 URLในแต่ละข้อ 

กรณีที่สถานศึกษามีข้อจาํกัดหรอืเหตุผลความจาํเป็น ทําให้เผยแพรข่้อมูลได้ไม่ตรง
ตามรายละเอียดที่กําหนดหรอืไม่สามารถเผยแพรข่้อมูลตามรายละเอียดที่กําหนดตามแบบสํารวจ OIT 
ได้ให้หน่วยงานอธบิายเหตุผลความจาํเป็นประกอบโดยละเอียด 
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การประมวลผลคะแนน 
 การประมวลผลคะแนน มีข้ันตอนการประมวลผลคะแนนตามลาํดับ ดังน้ี 

คะแนน แบบ IIT แบบ EIT แบบ OIT 

คะแนนข้อคําถาม 
คะแนนเฉล่ียของ 

ข้อคําถามจากผู้ตอบ 
ทกุคน 

คะแนนเฉล่ียของ 
ข้อคําถามจากผู้ตอบ 

ทกุคน 
คะแนนของข้อคําถาม 

คะแนนตัวชีว้ัด
ย่อย 

– – 
คะแนนเฉล่ียของ 
ทกุข้อคําถาม 
ในตัวชีว้ัดย่อย 

คะแนนตัวชีว้ัด 
คะแนนเฉล่ียของ 

ทกุข้อคําถามในตัวชีว้ัด 
คะแนนเฉล่ียของ 

ทกุข้อคําถามในตัวชีว้ัด 

คะแนนเฉล่ียของ 
ทกุตัวชีว้ัดย่อยใน

ตัวชีว้ัด 

คะแนนแบบ
สํารวจ 

คะแนนเฉล่ียของ 
ทกุตัวชีว้ัดในแบบ

สํารวจ 

คะแนนเฉล่ียของ 
ทกุตัวชีว้ัดในแบบ

สํารวจ 

คะแนนเฉล่ียของ 
ทกุตัวชีว้ัดในแบบ

สํารวจ 
นํ้าหนักแบบ
สํารวจ 

รอ้ยละ 30 รอ้ยละ 30 รอ้ยละ 40 

คะแนนรวม ผลรวมของคะแนนแบบสํารวจที่ถ่วงนํ้าหนักแล้ว 
 

คะแนนและระดับผลการประเมิน 
 ผลการประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และ
ระดับผลการประเมิน (Rating Score) โดยจาํแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังน้ี 

คะแนน ระดับ 
95.00 – 100 AA 

85.00 – 94.99 A 
75.00 – 84.99 B 
65.00 – 74.99 C 
55.00 – 64.99 D 
50.00 – 54.99 E 

0 – 49.99 F 
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ผลการประเมินตามเปา้หมาย 
เป้าหมายระดับประเทศ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ ประเด็นที ่21  การต่อต้านการทจุรติและประพฤติ

มิชอบ (พ.ศ.2561-2580) ในระยะแรกของแผนแม่บทฯ (พ.ศ.2561-2565) ได้กําหนดค่าเป้าหมาย
ของตัวชีว้ัดให้หน่วยงานภาครฐัทีมี่ผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์(85 คะแนน) มีสัดส่วนไม่น้อยกว่า
รอ้ยละ 80  

ค่าเป้าหมายในปี พ.ศ. 2563  ผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์มีสัดส่วนไม่น้อยกว่า
รอ้ยละ 50 

ค่าเป้าหมายในปี พ.ศ. 2564  ผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์มีสัดส่วนไม่น้อยกว่า
รอ้ยละ 65 

ค่าเป้าหมายในปี พ.ศ. 2565  ผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์มีสัดส่วนไม่น้อยกว่า
รอ้ยละ 80 

เป้าหมายระดับ  สพฐ. 
สถานศึกษาทั้งหมดที่เข้ารบัการประเมิน ITA อย่างน้อยรอ้ยละ 65 มีผลคะแนน 

การประเมิน ITA เฉล่ียไม่น้อยกวา่ 85 คะแนน (ระดับ A) 
เป้าหมายระดับสถานศึกษา 
สถานศึกษาที่เข้ารบัการประเมินฯ มีผลคะแนนการประเมิน ITA ไม่น้อยกว่า 85 

คะแนน (ระดับ A) 
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ตัวอย่างการแสดงผลการประเมิน ITA Online 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลคะแนน  คะแนนเฉล่ีย 
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คณะจัดทํา 
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน 

ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
____________________________ 

 
ที่ปรกึษา 
 1. นายอัมพร  พินะสา  เลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 2. ว่าทีร่อ้ยตร ีธนุ  วงษ์จนิดา รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 3. นางรตันา  ศรเีหรญั  ผู้ทรงคุณวุฒิ สํานักพัฒนานวัตกรรมการจดัการศึกษา 
 4. นายภูธร  จนัทะหงษ์ ปุณยจรสัธาํรง  ผู้อํานวยการ สํานักพัฒนานวัตกรรมการจดัการศึกษา 
 
คณะทํางาน 

1. นายไตรรตัน์ โคสะสุ  ผู้อํานวยการ สพม.อุบลราชธานี อํานาจเจรญิ 
 2. นางสาวทศพร ทกัษิมา  รองผู้อํานวยการ สพม.อุบลราชธานี อํานาจเจรญิ 
 3. นายบรรณเพ็ญ เครอืประสาร รองผู้อํานวยการ สพม.อุบลราชธานี อํานาจเจรญิ 
 4. นายโกสินทร ์บุญมาก  รองผู้อํานวยการ สพม.อุบลราชธานี อํานาจเจรญิ 

5. นายสุรยัิน พรมจาํปา  ผู้อํานวยการโรงเรยีนอุบลวิทยาคม สพป.อุบลราชธานี เขต 1  
6. จา่สิบเอก สุนทรก่ิงจนัทร ์ ผู้อํานวยการโรงเรยีนบ้านดงยาง สพป.อุบลราชธานี เขต 1 
7. นายนิติธร ผะงาตุนัตถ์   ผู้อํานวยการโรงเรยีนนิคมสรา้งตนเองปราสาท สพป.สุรนิทร ์เขต 3 
8. นายธนกฤติ พรมบุตร   ผู้อํานวยการโรงเรยีนละหานทรายวิทยา สพม.บุรรีมัย์   
9. นายฉัตรชยั ทองสุทธิ ์  ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ฯ สพม.อุบลราชธานี อํานาจเจรญิ  
10. นายชยัยุทธ สมบูรณ์   ผู้อํานวยการกลุ่มอานวยการ สพป.ตรงั เขต 2   
11. นายประยุทธ ศรบุีญเรอืง  ผู้อํานวยการกลุ่มกฎหมายและคดี สพป.ชลบุร ีเขต 2  
12. นายนคร เจอืจนัทร ์  ผู้อํานวยการกลุ่มกฎหมายและคดี สพป.สุรนิทร ์เขต 3  
13. นางวัชรา คําภู่   ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสรมิการศึกษาทางไกลฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  
14 นายอินสวน สาธเุม   ศึกษานิเทศก์ชาํนาญการพิเศษ สพป.กาฬสินธุ ์เขต 1 
15. นางยุวดี  ชุมปัญญา  ศึกษานิเทศก์ชาํนาญการพิเศษ สพป.สกลนคร เขต 3  
16. นายอานนท ์วงศ์วิศิษฏ์รงัสี   ศึกษานิเทศก์ชาํนาญการพิเศษ สพม.อุบลราชธานี อํานาจเจรญิ 
17. นายปัญญา  ตรเีลิศพจน์กุล ศึกษานิเทศก์ชาํนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 
18. นายวินัย อสุณี ณ อยุธยา  ศึกษานิเทศก์ชาํนาญการพิเศษ สพป.อุดรธานี เขต 1 
19. นายปรญิญา อินทรา   ศึกษานิเทศก์ชาํนาญการพิเศษ สพม.นนทบุร ี  
20. นางสาวกชพร  พันธศิ์ร ิ ศึกษานิเทศก์ชาํนาญการพิเศษ สพม.อุบลราชธานี อํานาจเจรญิ 
21. นางสาวกานต์ศรนัย์ ผิวหอม   ศึกษานิเทศก์ชาํนาญการพิเศษ สพป.สุรนิทร ์เขต 1   
22. นางนิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์     ศึกษานิเทศก์ชาํนาญการพิเศษ สพป.สุรนิทร ์เขต 3  
23. นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชาํนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3  
24. นางสาวบุษกร ศรชีนะ ศึกษานิเทศก์ชาํนาญการพิเศษ สพป.ยโสธร เขต 2   
25. นางสาวจรยิา กรุณา  ศึกษานิเทศก์ชาํนาญการพิเศษ สพป.ยโสธร เขต 2   
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26. นางจริา ลังกา  ศึกษานิเทศก์ชาํนาญการพิเศษ สพม.อุบลราชธานี อํานาจเจรญิ 
27. นางณัฐธภา ตรงดี  ศึกษานิเทศก์ชาํนาญการพิเศษ สพม.อุบลราชธานี อํานาจเจรญิ 
28. นายธนา ธศุรวีรรณ  ศึกษานิเทศก์ชาํนาญการพิเศษ สพม.อุบลราชธานี อํานาจเจรญิ 
29. นายประดิภาส นิสา  ศึกษานิเทศก์ชาํนาญการพิเศษ สพม.อุบลราชธานี อํานาจเจรญิ 
30. นางสาธกิา จนัทนป  ศึกษานิเทศก์ชาํนาญการพิเศษ สพม.อุบลราชธานี อํานาจเจรญิ 
31. นางสาวจามร ีเชือ้ชยั  ศึกษานิเทศก์ชาํนาญการพิเศษ สพม.อุบลราชธานี อํานาจเจรญิ 
32. นางสาวณปภัช บุญสมศร ี ศึกษานิเทศก์ชาํนาญการพิเศษ สพม.อุบลราชธานี อํานาจเจรญิ 
33. นายศรณัย์พงศ์ คุ้มวงศ์  นักวิชาการศึกษาชาํนาญการพิเศษ สพป.มหาสารคาม เขต 3 
34. จา่สิบเอก ณพล ยะนินทร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการพิเศษ สพป.สระแก้ว เขต 2 
35. นายรุง่ศักด์ิ ชยัชนะสีพลี  นักประชาสัมพันธช์าํนาญการ  สพม.พะเยา 
36 ว่าทีร่อ้ยตรหีญิง สุกัญญา  สมสิงห์ นักจดัการงานทัว่ไปชาํนาญการ  สพป.ลพบุร ีเขต 2  
37. นางประภาศิร ิทองธรรมชาติ  ครูโรงเรยีนอุบลวิทยาคม สพป.อุบลราชธานี เขต 1   
38. นายธรีศักด์ิ  สารสมัคร ครูโรงเรยีนจกิดู่วิทยา สพม.อุบลราชธานี อํานาจเจรญิ  

 
บรรณาธกิาร 

นายจกัรพงษ์  วงค์อ้าย  รองผู้อํานวยการสํานักพัฒนานวัตกรรมการจดัการศึกษา 
 

ผู้ชว่ยบรรณาธกิาร 
  นายสพลกิตต์ิ  สังข์ทพิย์ นักวิชาการศึกษาชาํนาญพิเศษ สนก.สพฐ. 

 
ออกแบบปก/รูปเล่ม 
 นางสาวกชพร  พันธศิ์ร ิ  ศึกษานิเทศก์ ชาํนาญการพิเศษ สพม.อุบลราชธานี อํานาจเจรญิ  
 
 
 
 
 
 



สํานักพัฒนานวตักรรมการจดัการศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

www.uprightschool.net
itaschool.pracharath.ac.th


