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มือการประเมิน

กรอบระยะเวลาดาเนินการ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ช่วงการประเมิน
กรอบระยะเวลา
ขั้นตอนการประเมิน
ช่วงเตรียมการประเมิน
พ.ค. 2564
สพฐ.ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA Online
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
◊ ชี้แจงกรอบการ
สพท.เตรียมบุคลากรผู้รับผิดชอบ ได้แก่ รองผู้อานวยการ
ประเมิน
พ.ค. 2564
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้ประสานงานการประเมิน
◊ นาเข้าข้อมูล
และผู้ดูแลระบบของ สพท.
1 - 15 มิ.ย. 2564 สพท.กรอกข้อมูลบุคลากรผู้รับผิดชอบ และนาเข้า ข้อมูล
ผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ยภายใน (IIT) ผ่ านทางเว็ บไซต์ โครงการ
โรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net)
พ.ค. - มิ.ย. 2564 หน่วยงานปรับปรุงแก้ไขระบบงานและการเปิดเผยข้อมูล
ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานตามเกณฑ์ที่กาหนด
มิ.ย. 2564
สพฐ.จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
ช่วงดาเนินการประเมิน 16 - 30 มิ.ย. 2564 สพฐ. ส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน (IIT) ให้ สพท.
◊ ตอบแบบ IIT, EIT
สพท. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัด
◊ ตอบแบบ OIT
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. ดาเนินการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT
ช่วงสรุปผลการประเมิน 1 - 5 ส.ค. 2564 สพฐ. ตรวจและให้คะแนนแบบ OIT ประมวลผลคะแนน
วิเคราะห์ผลและให้ข้อเสนอแนะ
◊ ตรวจให้คะแนนและ
6 - 8 ส.ค. 2564 สพฐ. จัดทารายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ข้อเสนอแนะ
ในการด าเนิ น งานของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
◊ ประมวลผลการ
ออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประเมิน
ส.ค. 2564
สพฐ. สอบทาน กลั่นกรองและนาเสนอผลการประเมิน
◊ ประกาศผลคะแนน
ต่อผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ.
ITA
ส.ค. 2564
สพฐ. ประกาศผลและเผยแพร่รายงานผลการประเมิน ITA
Online และนาเสนอผลต่อสานักงาน ป.ป.ช.
หมายเหตุ : กรอบระยะเวลาดาเนินการข้างต้นอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ โดย สพฐ. จะแจ้งให้
สพท. ทราบล่วงหน้า

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คานา
คู่มือการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึก ษา
ออนไลน์ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบั บ นี้ จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ ให้ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาได้ ใ ช้
ในการศึ ก ษารายละเอี ย ดและเตรี ย มความพร้ อ มส าหรั บ การประเมิ น คุ ณ ธรรมแล ะความโปร่ ง ใสในการ
ดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประกอบด้วย เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ITA
ข้อมูลพื้นฐานของการประเมิน ระเบียบวิธีในการประเมิน หลักเกณฑ์การประเมินผล ประเด็นในการประเมิน
และวิธีการประเมินผ่านระบบ ITA Online ทั้งนี้เพื่อให้การประเมินบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตาม
กรอบระยะเวลาที่กาหนด
ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอขอบคุณส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ที่ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ซึ่ง ถือเป็ น จุ ดเริ่ มต้นในการรณรงค์และเสริมสร้างวัฒ นธรรมขององค์กร จนนาไปสู่
การขยายผลเพื่อพัฒ นาและยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใสในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในสั ง กั ด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจนประสบผลสาเร็จ
อย่ างไรก็ตาม การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่ได้มุ่งเน้นให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เข้ารับการ
ประเมินปฏิบัติเพียงเพื่อให้ได้รับผลการประเมินที่สูงขึ้นเพียงเท่านั้น แต่มุ่งหวังให้หน่วยงานได้มีการปรับปรุง
พัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิด ธรรมาภิบาลในหน่วยงาน มีการดาเนินงานที่มุ่งให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสาคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน
ส่งผลให้หน่วยงานสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ เพื่อเป็นการมุ่งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิช อบ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ
จากภัยการทุจริต ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ต่อไป
สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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บทที่ 1 บทนา
ความเป็นมา
ส านั กงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.)
ได้ พั ฒ นาเครื่ อ งมื อ การประเมิ น เชิ ง บวกเพื่ อ เป็ น มาตรการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต และเป็ น กลไกในการสร้ า ง
ความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดาเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน
คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency
Assessment: ITA)” เป็นกลยุทธ์ที่สาคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจ ริ ต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ
จะต้องดาเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน ได้รับทราบผลการประเมินและแนวทาง
ในการพั ฒนาและยกระดั บหน่ วยงานในด้ านคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการด าเนิ นงานได้ อย่ างเหมาะสม
และที่ผ่านมาพบว่า หลายหน่วยงานนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครั ฐไปเป็ นกรอบในการพั ฒ นาและยกระดั บ การบริ ห ารการจั ด การให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล
เกิดการปรั บ ปรุ ง ประสิ ทธิภ าพในการให้ บ ริ ก ารและการอ านวยความสะดวกต่ อ ประชาชน ให้ เข้าถึ ง การ
บริการสาธารณะด้วยความเป็นธรรมผ่านการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน มีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลา
ในการให้บริการอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ในด้านบริหารจัดการในหน่วยงาน ก็ยังพบว่าหน่วยงานให้ความสาคัญ
กับการป้องกันในประเด็นที่อาจเป็นความเสี่ยงหรือเป็นช่องทางที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน
หรื อก่อให้ เกิ ด ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น และสามารถยับยั้ง การทุจริ ตหรื อผลประโยชน์ ทับ ซ้ อนที่ อาจเกิ ด ขึ้ น
ได้อย่ างเท่าทั น สถานการณ์ ซึ่งเมื่อหน่ ว ยงานภาครัฐ ทั่ว ประเทศมีการป้องกันการทุจริตเชิงรุกในลั กษณะ
ดังกล่ าว ก็จ ะทาให้ การทุจ ริ ตในภาพรวมของประเทศลดลงได้ ในที่สุ ด ตลอดจนยังผลั กดันให้ เกิดทิ ศ ทาง
การพัฒนาและปรับปรุงการทางานภายในหน่วยงานในภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
การดาเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่ ผ่ านมา ถื อว่ าประสบความส าเร็ จเป็ นอย่ างยิ่ ง โดยได้ รั บ
ความร่ วมมือจากหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ เ ข้ า ร่ ว มเป็ น อย่ า งดี และได้ รั บ เสี ย งสะท้ อ นว่ า การประเมิ น คุ ณ ธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนั้น เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้หน่วยงานที่รับการประเมิน
ได้มีการตรวจสอบและสอบทานตนเอง มีการปรับปรุงการดาเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลในส่วนที่
ยังขาดตกบกพร่อง มีการพัฒนาระบบงานให้เกิดความโปร่งใส มีการปรับปรุงการบริหารงานและการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นธรรมทั้งต่อบุคลากรในหน่วยงานและต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานได้เป็นอย่างดี
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ปั จ จุ บั น การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสในการด าเนิ นงานของหน่ ว ยงานภาครัฐ
ได้ถูกกาหนดเป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้าน
การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ (พ.ศ. 2561 – 2580) โดยในระยะแรก (พ.ศ. 2561 – 2565) ก าหนด
ค่าเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (85 คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน นอกจากจะเป็ น หน่ ว ยงานระดั บ กรม
ที่รับการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานจากสานักงาน ป.ป.ช. แล้ว ยัง เป็นหน่วยงาน
ที่นาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) ไปขยายผลเพื่ อ พั ฒ นาและยกระดั บ คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใส
ของหน่วยงานในสังกัด โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา จานวน 225 เขต อย่างต่อเนื่อง และได้พัฒนานวัตกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้น ที่การศึก ษาในรูปแบบออนไลน์ โดยมีแนวคิดการพัฒนานวัต กรรม
การประเมิ น ด้ ว ยระบบ ITA Online เพื่ อ ความสะดวกในการจัด เก็ บ ข้ อ มู ล รวดเร็ ว ในการวิเ คราะห์ และ
ประมวลผล โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลาจริง (Real-time system) และการประเมิน มีประสิทธิภาพ
ลดภาระงานด้านเอกสาร (Paperless) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับการประเมินโดยปรับปรุงระบบ
การเก็บข้อมูล ให้เป็นแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สานักงาน ป.ป.ช. โดยศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงานภาครัฐ ได้พัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้
การทุจริตของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นไปตามทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุ จ ริ ต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยได้ สั ง เคราะห์ ผ ลการวิจั ย เรื่อ งแนวทาง
การปรั บ ปรุ ง และแนวการพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งาน
ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนาไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions
Index: CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น และพัฒนาเกณฑ์การประเมิน ให้สามารถป้องกันการทุจริตเชิงรุกได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการบูรณาการเครื่องมือส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสจากหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ลดความซ้าซ้อนของการดาเนินการ และมุ่งเน้นการร่วมดาเนินการ
ขับเคลื่อนด้านธรรมาภิบาลในภาพรวมของประเทศ ส่งผลให้หน่วยงานราชการที่ได้รับการประเมิน ได้ประโยชน์
จากการประเมิน และนาผลการประเมินไปการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และได้รับ
ประโยชน์ ใ นมุ ม ของการสื่ อ สารภาพลั ก ษณ์ อ งค์ ก ร โดยเฉพาะการแสดงให้ สั ง คมและสาธารณชนรั บ รู้
ว่าหน่วยงานให้ ความสาคัญกับ การเปิ ดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต ในหน่วยงานอย่างไร และการ
ดาเนิ น การดังกล่ าว ไม่เป็ น ต้น ทุน หรื อภาระของหน่ว ยงานมากเกิน ไป รวมทั้งต้องไม่ เป็นภาระกับ บุ ค คล
ที่เข้าร่วมกระบวนการประเมินด้วย
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แนวทางการประเมิน ITA Online ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สาหรับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาออนไลน์ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2564 ยั ง คงใช้ ก รอบแนวทางการประเมิ น เช่ น เดี ย วกั บ
ปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ผ่ านมา เพื่อให้ ห น่ว ยงานภาครัฐ ที่เข้ารับการประเมินได้มีการปรับปรุงพัฒ นา
อย่างเชื่อมโยงและต่อเนื่อง และทาให้เห็นพัฒนาการในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
ได้อย่างชัดเจน โดยมีการปรับปรุงในรายละเอียดของระเบียบวิธีการประเมินและประเด็นการประเมินเล็กน้อย
เพื่อแก้ไขปรับปรุงข้อจากัดของการประเมินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
แต่เนื่องด้วยมีการแพร่ร ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และทุกจังหวัดทั่วประเทศ เป็นผลให้มีผู้ติดเชื้อ
เพิ่มขึ้นจานวนมาก สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกาหนดมาตรการป้องกันและควบคุม
สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 รวมทั้ ง การปรั บ ลดเวลาและวั น ท างาน
ของบุคลากรในสังกัด เพื่อป้องกัน ควบคุม และจากัดการแพร่ระบาดตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (โควิ ด -19) โดยให้ บุ ค ลากรและหน่ ว ยงานในสั ง กั ด
จัดบุคลากรหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทางาน มอบหมายงานให้บุค ลากรในสังกัดปฏิบัติงาน ณ ที่พัก
อาศัย เลื่อนการจัดประชุม การฝึกอบรม หรือการสัมมนาต่าง ๆ ออกไป งดการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมใด ๆ ที่ต้องมีการรวมกลุ่ม และปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่ างทางสั งคม (Social Distancing)
อย่างเคร่งครัด การประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ จึงต้องมีการปรับแผนการดาเนินกิจกรรมให้สอดรับกับสถานการณ์ และปรับรูปแบบในการดาเนิน
กิจกรรมบางอย่ าง เพื่อสนองตอบมาตรการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดังกล่ าวข้า งต้น
เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 บรรลุตามวัตถุประสงค์
นอกจากนี้ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เรื่อง การกาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ซึ่งมีการกาหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และที่ตั้ งของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา จานวน 62 เขต ทั้งนี้ สพม.ที่มีการจัดตั้งเพิ่มขึ้นอีก 20 เขต ได้แก่ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) พระนครศรีอยุธยา สพม.สระบุรี สพม.ลพบุรี สพม.สมุทรปราการ สพม.สระแก้ว
สพม.กาญจนบุรี สพม.นครปฐม สพม.สมุทรสาคร สพม.ประจวบคีรีขันธ์ สพม.ชุมพร สพม.พัทลุง สพม.ยะลา
สพม.ปั ต ตานี สพม.มุ ก ดาหาร สพม.ยโสธร สพม.แม่ ฮ่ อ งสอน สพม.น่ า น สพม.ตาก สพม.พิ จิ ต ร และ
สพม.อุทัยธานี
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จากสถานการณ์การแพร่ร ะบาดของ โควิด-19 และการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริ ห าร
ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลต่อการกาหนด
กลไกและกระบวนการในการขับเคลื่อนแนวทางการประเมิน ITA Online ในปีนี้ โดยสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ออกแบบระบบเพื่อให้สามารถรองรับการประเมินสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัด
ทั้งหมด 245 เขต ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการนาผลที่ได้จากการประเมิน ITA Online มาใช้เป็นฐานข้อมูลในการ
พัฒนาหน่วยงานในอนาคต
ดังนั้น จึงมีความจาเป็นที่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ที่จัดตั้งเพิ่มขึ้น
อีก 20 เขต ต้องเข้ารับการประเมิน ITA Online โดยผลการประเมินจะทาให้หน่วยงานนั้นทราบถึงแนวทาง
ในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานในปีงบประมาณต่อไป แต่จะไม่นา
ผลการประเมิ น ดัง กล่ าวมาคิ ด คะแนนตั ว ชี้วัด ตามมาตรการปรั บปรุ งประสิ ท ธิภ าพในการปฏิบั ติร าชการ
ของผู้บริหารแต่อย่างใด

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประเมิน ITA Online
ในการขับเคลื่อนการประเมิน ITA Online จาเป็นที่จะต้องมีหลายหน่วยงานร่วมกันขับเคลื่อน
การประเมิน ITA Online ให้สามารถดาเนินการได้อย่างเรียบร้อยและเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด
ประกอบด้วย
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เป็น หน่ว ยศูนย์กลางในการดาเนินการ
ประเมินในภาพรวม โดยมีหน้าที่กาหนดกลไกและกระบวนการในการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ รวมไปถึงหลักการและหลักเกณฑ์ต่างๆ
ในการประเมิน การกากับติดตามการประเมินและการดาเนิน การต่อผลการประเมินเพื่อนาเสนอต่อ สานักงาน
ป.ป.ช.
สานักงาน ป.ป.ช. มีบทบาทในการร่วมกาหนดแนวทางและร่วมกากับติดตามการประเมิน
รวมไปถึงการประสานงานในระหว่างกระบวนการต่างๆในการประเมิน
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา เป็ น กลุ่ ม เป้ า หมายที่ รั บการประเมิ น มี จ านวน 245 เขต
จาแนกออกเป็น 18 เขตตรวจราชการ ดังนี้
เขตตรวจราชการ 1 ประกอบด้วย สพป.กทม. สพม.กทม เขต 1-2 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1-2
สพป.นนทบุรี เขต 1-2 สพม.นนทบุรี สพม.พระนครศรีอยุธยา รวม 9 เขต
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เขตตรวจราชการ 2 ประกอบด้วย สพป.ชัยนาท สพป.ปทุมธานี เขต 1-2 สพป.ลพบุรี เขต 1-2
สพป.สิงห์บุรี สพป.สระบุรี เขต 1-2 สพป.อ่างทอง สพม.ปทุมธานี สพม.ลพบุรี
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง สพม.สระบุรี รวม 13 เขต
เขตตรวจราชการ 3 ประกอบด้วย สพป.กาญจนบุรี เขต 1-2-3-4 สพป.ราชบุรี เขต 1-2
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1-2-3 สพป.นครปฐม เขต 1-2 สพม.กาญจนบุรี
สพม.ราชบุรี สพม.สุพรรณบุรี สพม.นครปฐม รวม 15 เขต
เขตตรวจราชการ 4 ประกอบด้วย สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1-2 สพป.เพชรบุรี เขต 1-2
สพป.สมุทรสาคร สพป.สมุทรสงคราม สพม.ประจวบคีรีขันธ์ สพม.เพชรบุรี
สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม รวม 9 เขต
เขตตรวจราชการ 5 ประกอบด้วย สพป.ชุมพร เขต 1-2 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1-2-3-4
สพป.พัทลุง เขต 1-2 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1-2-3 สพป.สงขลา เขต 1-2-3
สพป.สตูล สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร สพม.นครศรีธรรมราช สพม.พัทลุง
สพม.สงขลา สตูล รวม 19 เขต
เขตตรวจราชการ 6 ประกอบด้วย สพป.กระบี่ สพป.ตรัง เขต 1-2 สพป.พังงา สพป.ภูเก็ต สพป.ระนอง
สพม.ตรัง กระบี่ สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง รวม 8 เขต
เขตตรวจราชการ 7 ประกอบด้วย สพป.นราธิวาส เขต 1-2-3 สพป.ปัตตานี เขต 1-2-3 สพป.ยะลา
เขต 1-2-3 สพม.นราธิวาส สพม.ปัตตานี สพม.ยะลา รวม 12 เขต
เขตตรวจราชการ 8 ประกอบด้วย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1-2 สพป.สมุทรปราการ เขต 1-2
สพป.ชลบุรี เขต 1-2-3 สพป.ระยอง เขต 1-2 สพม.ฉะเชิงเทรา
สพม.สมุทรปราการ สพม.ชลบุรี ระยอง รวม 12 เขต
เขตตรวจราชการ 9 ประกอบด้วย สพป.จันทบุรี เขต 1-2 สพป.ตราด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1-2
สพป.นครนายก สพป.สระแก้ว เขต 1-2 สพม.จันทบุรี ตราด สพม.ปราจีนบุรี
นครนายก สพม.สระแก้ว รวม 11 เขต
เขตตรวจราชการ 10 ประกอบด้วย สพป.บึงกาฬ สพป.เลย เขต 1-2-3 สพป.หนองบัวลาภู เขต 1-2
สพป.หนองคาย เขต 1-2 สพป.อุดรธานี เขต 1-2-3-4 สพม.บึงกาฬ สพม.เลย
หนองบัวลาภู สพม.หนองคาย สพม.อุดรธานี รวม 16 เขต
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เขตตรวจราชการ 11 ประกอบด้วย สพป.นครพนม เขต 1-2 สพป.มุกดาหาร สพป.สกลนคร เขต 1-2-3
สพม.นครพนม สพม.มุกดาหาร สพม.สกลนคร รวม 9 เขต
เขตตรวจราชการ 12 ประกอบด้วย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1-2-3 สพป.ขอนแก่น เขต 1-2-3-4-5
สพป.มหาสารคาม เขต 1-2-3 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1-2-3 สพม.กาฬสินธุ์
สพม.ขอนแก่น สพม.มหาสารคาม สพม.ร้อยเอ็ด รวม 18 เขต
เขตตรวจราชการ 13 ประกอบด้วย สพป.ชัยภูมิ เขต 1-2-3 สพป.นครราชสีมา เขต 1-2-3-4-5-6-7
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1-2-3-4 สพป.สุรินทร์ เขต 1-2-3 สพม.ชัยภูมิ
สพม.นครราชสีมา สพม.บุรีรัมย์ สพม.สุรินทร์ รวม 21 เขต
เขตตรวจราชการ 14 ประกอบด้วย สพป.ยโสธร เขต 1-2 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1-2-3-4 สพป.
อานาจเจริญ สพป.อุบลราชธานี เขต 1-2-3-4-5 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร สพม.
อุบลราชธานี อานาจเจริญ รวม 14 เขต
เขตตรวจราชการ 15 ประกอบด้วย สพป.เชียงใหม่ เขต 1-2-3-4-5-6 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1-2
สพป.ลาปาง เขต 1-2-3 สพป.ลาพูน เขต 1-2 สพม.เชียงใหม่
สพม.แม่ฮ่องสอน สพม.ลาปาง ลาพูน รวม 16 เขต
เขตตรวจราชการ 16 ประกอบด้วย สพป.เชียงราย เขต 1-2-3-4 สพป.น่าน เขต 1-2 สพป.พะเยา
เขต 1-2 สพป.แพร่ เขต 1-2 สพม.เชียงราย สพม.น่าน สพม.พะเยา สพม.แพร่
รวม 14 เขต
เขตตรวจราชการ 17 ประกอบด้วย สพป.ตาก เขต 1-2 สพป.พิษณุโลก เขต 1-2-3 สพป.เพชรบูรณ์
เขต 1-2-3 สพป.สุโขทัย เขต 1-2 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1-2 สพม.ตาก
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สพม.เพชรบูรณ์ สพม.สุโขทัย รวม 16 เขต
เขตตรวจราชการ 18 ประกอบด้วย สพป.กาแพงเพชร เขต 1-2 สพป.นครสวรรค์ เขต 1-2-3 สพป.
พิจิตร เขต 1-2 สพป.อุทัยธานี เขต 1-2 สพม.กาแพงเพชร สพม.นครสวรรค์
สพม.พิจิตร สพม.อุทัยธานี ชัยนาท รวม 13 เขต
ส าหรั บ การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของส านักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งถือเป็นการประเมินที่ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่
ปีที่ 7 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดาเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมิน
ในครั้งนี้ให้ง่ายต่อการใช้งาน ลดความยุ่งยาก ซับซ้อนในการนาเข้าข้อมูล และคานึงถึงความสะดวกใน การตอบ
คาถามแบบสารวจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
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นอกจากนี้ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ยั ง ถู ก ก าหนดเป็ น ตั ว ชี้ วั ด ตามมาตรการปรั บ ปรุ ง
ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ร าชการ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ตั ว ชี้ วั ด ที่ 7 การก ากั บ ดู แ ล
การทุจริต ในส่วนของการประเมินการกากับดูแลการทุจริตของผู้บริหารองค์การอีกด้วย (ยกเว้นสานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาที่ จั ด ตั้ ง เพิ่ ม ขึ้ น อี ก 20 เขต ที่ ต้ อ งเข้ า รั บ การประเมิ น แต่ จ ะไม่ น าผล
การประเมินมาคิดคะแนน)
ดังนั้น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจาเป็นที่จะต้องศึกษาเอกสารคู่มือการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ฉบับนี้ให้เกิดความเข้าใจ รวมถึงศึกษาขั้นตอนการประเมิน กรอบระยะเวลาดาเนินการ และการใช้งานระบบ
ITA Online เพื่อให้การประเมินบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด
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บทที่ 2 เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ง ใสในการด าเนิ นงานของส านัก งานเขตพื้นที่
การศึกษาออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จาแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่
1) การปฏิบัติหน้าที่
2) การใช้งบประมาณ
3) การใช้อานาจ
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต
6) คุณภาพการดาเนินงาน
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร
8) การปรับปรุงระบบการทางาน
9) การเปิดเผยข้อมูล
10) การป้องกันการทุจริต

รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด IIT
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency
Assessment: IIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 1 – ตัวชี้วัดที่ 5 ประกอบด้วย
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
เป็ น ตั ว ชี้ วั ด ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ประเมิ น การรั บ รู้ ข องบุ ค ลากรภายในหน่ ว ยงาน
ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานโดยยึดหลัก
ตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดาเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด
และจะต้องเป็น ไปอย่ างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ม าติดต่อทั่ว ไปหรือผู้ มาติดต่อที่ รู้จักกันเป็นการส่ ว นตัว
รวมไปถึงการปฏิบั ติงานอย่ างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิ ดชอบ
ซึ่งล้ ว นถือเป็ น ลั กษณะการปฏิบั ติห น้ าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐ อย่างมี คุณธรรม นอกจากนี้ ยังประเมิน
การรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อื่น ๆ ของบุคลากรอื่น
ในหน่ ว ยงานทั้ ง ในกรณี ที่ แ ลกกั บ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ และในกรณี ช่ ว งเทศกาลหรื อ วาระส าคั ญ ต่ า ง ๆ
ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้ เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ ต่อบุคคลภายนอก
ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต
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ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 6 ข้อ ดังนี้
ประเด็นการประเมิน
i1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการ น้อยที่สุด
แก่ผู้มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด หรือไม่มีเลย
 เป็นไปตามขั้นตอนที่กาหนด
 เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด

ระดับ
น้อย

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

i2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการ
แก่ผู้ มาติดต่ อ ทั่ว ๆ ไป กับ ผู้ มาติดต่ อ ที่ รู้จั ก เป็ น การ
ส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด
ประเด็นการประเมิน
i3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการ น้อยที่สุด
ปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร
หรือไม่มีเลย
 มุ่งผลสาเร็จของงาน
 ให้ความสาคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว
 พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง

ระดับ
น้อย

ประเด็นการประเมิน
ระดับ
i4 บุ ค ลากรในหน่ ว ยงานของท่ า น มี ก ารเรี ย กรั บ สิ่ ง ดั ง ต่ อ ไปนี้ จากผู้ ม าติ ด ต่ อ
มี
ไม่มี
เพือ่ แลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่
 เงิน
 ทรัพย์สิน
 ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคานวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง
เป็นต้น
หมายเหตุ: เป็นการเรียกรับที่นอกเหนือจากที่กฎหมายกาหนดให้รับได้ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ
เป็นต้น
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ประเด็นการประเมิน
i5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติ
ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกัน
ในสังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ หรือไม่
 เงิน
 ทรัพย์สิน
 ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคานวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง
เป็นต้น
ประเด็นการประเมิน
i6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือ
ภาคเอกชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต
หรือไม่
 เงิน
 ทรัพย์สิน
 ประโยชน์อื่น ๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การอานวยความสะดวกเป็นกรณี
พิเศษ เป็นต้น

ระดับ
มี

ไม่มี

ระดับ
มี

ไม่มี

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
เป็ น ตั ว ชี้ วั ด ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ประเมิ น การรับ รู้ ข องบุ ค ลากร ภายในหน่วยงานต่ อการ
ดาเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ นับตั้งแต่
การจั ด ท าแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณประจ าปี แ ละเผยแพร่ อ ย่ า งโปร่ ง ใส ไปจนถึ ง ลั ก ษณะการใช้ จ่ า ย
งบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์ แก่ตนเองหรือพวกพ้อง
การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าทางานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ
ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย นอกจากนี้ ยังให้ความสาคัญกับการเปิดโอกาส
ให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 6 ข้อ ดังนี้
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ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

i7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด
ประเด็นการประเมิน
i8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคานึงถึง น้อยที่สุด
ประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
หรือไม่มีเลย
 คุ้มค่า
 ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้

ระดับ
น้อย

ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

i9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

i10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน
ที่ เ ป็ น เท็ จ เช่ น ค่ า ท างานล่ ว งเวลา ค่ า วั ส ดุ อุ ป กรณ์
ค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด
ประเด็นการประเมิน
i11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหา
น้อยที่สุด
พั ส ดุ และการตรวจรั บ พั ส ดุ ใ นลั ก ษณะดั ง ต่ อ ไปนี้
หรือไม่มีเลย
มากน้อยเพียงใด
 โปร่งใส ตรวจสอบได้
 เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
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ระดับ
น้อย

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเด็นการประเมิน
i12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม
น้อยที่สุด
ในการตรวจสอบการใช้ จ่ายงบประมาณ ตามประเด็น
หรือไม่มีเลย
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
 สอบถาม
 ทักท้วง
 ร้องเรียน

ระดับ
น้อย

มาก

มากที่สุด

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อานาจ
เป็ น ตั ว ชี้ วั ด ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ประเมิ น การรั บ รู้ ข องบุ ค ลากรภายใน หน่ ว ยงานต่ อ การ
ใช้ อ านาจของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาของตนเอง ในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การมอบหมายงาน การประเมิ น ผล
การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิ ทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม และไม่เลือก
ปฏิบั ติ รวมไปถึงการใช้ อานาจสั่งการให้ ผู้ใต้บังคับบัญชาทาในธุระส่ วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือ ทาในสิ่งที่
ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มี อานาจ
การซื้อขายตาแหน่ง หรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อานาจ ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 6 ข้อ ดังนี้
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

i13 ท่ า นได้ รั บ มอบหมายงานตามต าแหน่ ง หน้ า ที่
จากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด
หมายเหตุ: การมอบหมาย หมายถึง การมอบหมายงานตามตาแหน่งหน้าที่
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

i14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับ
คุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด
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น้อย
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ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มาก

มากที่สุด

i15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา
อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มาก

มากที่สุด

i16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทาธุระส่วนตัว
ของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

i17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทาในสิ่งที่ไม่
ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด
ประเด็นการประเมิน
i18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน
มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
 ถูกแทรกแซงจากผู้มีอานาจ
 มีการซื้อขายตาแหน่ง
 เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง

ระดับ
น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย
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ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
เป็ น ตั ว ชี้ วั ด ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ประเมิ น การรั บ รู้ ข องบุ ค ลากรภายในหน่ ว ยงานต่ อ การ
ใช้ ท รั พ ย์ สิ น ของราชการ ในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ พฤติ ก รรมของบุ ค ลากร ภายใน ในการน าทรั พ ย์ สิ น
ของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนาไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ
ทั้ ง การยื ม โดยบุ ค ลากรภายในหน่ ว ยงานและการยื ม โดยบุ ค คลภายนอกหน่ ว ยงาน ซึ่ ง หน่ ว ยงานจะต้ อ ง
มีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีการจัด ทาแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน ของราชการที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนาไปปฏิบั ติ
รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการกากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 6 ข้อ ดังนี้
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

i19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สิน
ของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือนาไปให้กลุ่มหรือ
พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

i20 ขั้ น ตอนการขออนุ ญ าตเพื่ อ ยื ม ทรั พ ย์ สิ น ของ
ราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความ
สะดวก มากน้อยเพียงใด
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

i21 ถ้ า ต้ อ งมี ก ารขอยื ม ทรั พ ย์ สิ น ของราชการไปใช้
ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาต
อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด
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น้อย
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ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

i22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนาทรัพย์สิน
ของราชการไปใช้ โดยไม่ ไ ด้ ข ออนุ ญ าตอย่ า งถู กต้อง
จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

i23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

i24 หน่วยงานของท่าน มีการกากับดูแลและตรวจสอบ
การใช้ ท รั พ ย์ สิ น ของราชการ เพื่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้
มี ก ารน าไปใช้ ป ระโยชน์ ส่ ว นตั ว กลุ่ ม หรื อ พวกพ้ อ ง
มากน้อยเพียงใด
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของ บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ ความสาคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้าน
การทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
ให้มีประสิทธิภาพ และจัด ทาแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
การแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา
การทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องทาให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่น
ให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมี
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กระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการนาผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ
จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการทางาน เพื่อป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 6 ข้อ ดังนี้
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มาก

มากที่สุด

i25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่านให้ความสาคัญ
กับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด
ประเด็นการประเมิน
i26 หน่วยงานของท่าน มีการดาเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่
 ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
 จัดทาแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน

ระดับ
มี

ไม่มี

มาก

มากที่สุด

ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

i27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข
มากน้อยเพียงใด
หมายเหตุ: หากท่านเห็นว่าหน่วยงานของท่านไม่มีปัญหาการทุจริตให้ตอบ “มากที่สุด”
ประเด็นการประเมิน
ระดับ
i28 หน่ ว ยงานของท่ า น มี ก ารด าเนิ น การดั ง ต่ อ ไปนี้ น้อยที่สดุ
น้อย
มาก มากที่สุด
ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด
หรือไม่มีเลย
 เฝ้าระวังการทุจริต
 ตรวจสอบการทุจริต
 ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต
หมายเหตุ: หากหน่วยงานของท่านไม่มีการทุจริต จึงทาให้ไม่มีการลงโทษทางวินัย ให้ตอบ "มากที่สุด"
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ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มาก

มากที่สุด

i29 หน่วยงานของท่าน มีการนาผลการตรวจสอบของฝ่าย
ตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการ
ทางาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด
หมายเหตุ: ฝ่ายตรวจสอบภายใน หมายถึง ส่วนงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน
ฝ่ า ยตรวจสอบภายนอก หมายถึ ง หน่ ว ยงานที่ มี อ านาจหน้ า ที่ ตรวจสอบการด าเนิ น งาน
ของหน่วยงานภาครัฐ เช่น สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สานักงาน ป.ป.ช. สานักงาน ป.ป.ท. เป็นต้น
ประเด็นการประเมิน
i30 หากท่ า นพบเห็ น แนวโน้ ม การทุ จ ริ ต ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น
น้อยที่สุด
ในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็น
หรือไม่มีเลย
ดังต่อไปนี้ อย่างไร
 สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก
 สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้
 มั่นใจว่าจะมีการดาเนินการอย่างตรงไปตรงมา
 มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง
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ระดับ
น้อย

มาก

มากที่สุด
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รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด EIT
แ บ บ 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 ย น อ ก (External Integrity and
Transparency Assessment: EIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 6 – ตัวชี้วัดที่ 8 ประกอบด้วย
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดาเนินงาน
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของ ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการคุณภาพการดาเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
โดยยึ ด หลั ก ตามมาตรฐาน ขั้ น ตอน และระยะเวลาที่ ก าหนดไว้ อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด และจะต้ อ งเป็ น ไปอย่ า ง
เท่ า เที ย มกั น ไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ รวมถึ ง จะต้ อ งให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น การ/ให้ บ ริ ก ารของหน่ ว ยงาน
แก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมาไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึง
การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับ
เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับ
การบริ ห ารงานและการด าเนิ น งานในภาพรวมของหน่ ว ยงานที่ จะต้ อ งค านึ ง ถึ ง ประโยชน์ ข องประชาชน
และส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดาเนินงาน ประกอบด้วยข้อคาถาม จานวน 5 ข้อ ดังนี้
ประเด็นการประเมิน
e1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/
น้อยที่สุด
ให้ บ ริ ก ารแก่ ท่ า น ตามประเด็ น ดั ง ต่ อ ไปนี้ มากน้ อ ย
หรือไม่มีเลย
เพียงใด
 เป็นไปตามขั้นตอนที่กาหนด
 เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด

ระดับ
น้อย

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

e2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่ านติดต่อ ปฏิบัติ งาน/
ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่อคนอื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกัน
มากน้อยเพียงใด
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ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มาก

มากที่สุด

e3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การด าเนิ นการ/ให้ บริ การแก่ ท่ านอย่ างตรงไปตรงมา
ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลมากน้อยเพียงใด
ประเด็นการประเมิน
ระดับ
e4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ
ร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต
มี
ไม่มี
หรือให้บริการ หรือไม่
 เงิน
 ทรัพย์สิน
 ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคานวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง
เป็นต้น
หมายเหตุ: เป็นการให้ที่นอกเหนือจากที่กฎหมายกาหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ เป็นต้น
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มาก

มากที่สุด

e5 หน่ ว ยงานที่ ท่ า นติ ด ต่ อ มี ก ารด าเนิ น งาน โดย
คานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก
มากน้อยเพียงใด
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน
ในเรื่ องต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่ านช่องทางที่ห ลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่ายและไม่ซับซ้อน โดยข้อมูล
ที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลการดาเนินงานของหน่วยงานและข้อมูล
ที่ส าธารณชนควรรั บ ทราบ รวมถึงการจั ดให้ มีช่ องทางให้ ผู้ รับบริก าร ผู้ มาติดต่อ หรือผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย
สามารถส่ ง ค าติ ช มหรื อ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น งาน/การให้ บ ริ ก าร และมี ก ารชี้ แ จงในกรณี ที่ มี
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ข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถ
ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับ ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ประเด็นสารวจ ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 5 ข้อ ดังนี้
ประเด็นการประเมิน

ระดับ

e6 การเผยแพร่ ข้ อ มู ล ของหน่ ว ยงานที่ ท่ า นติ ด ต่ อ น้อยที่สุด
มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
หรือไม่มีเลย
 เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน
 มีช่องทางหลากหลาย

น้อย

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

e7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือ
ข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อย
เพียงใด
ระดับ

ประเด็นการประเมิน

มี

ไม่มี

มาก

มากที่สุด

e8 หน่ ว ยงานที่ ท่ า นติ ด ต่ อ มี ช่ อ งทางรั บ ฟั ง ค าติ ช มหรื อ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
การดาเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

e9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคาถาม
เมื่ อ มี ข้ อ กั ง วลสงสั ย เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น งานได้ อย่าง
ชัดเจน มากน้อยเพียงใด
หมายเหตุ: หากท่านไม่มีข้อกังวลสงสัยให้ตอบ “มากที่สุด”
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ระดับ

ประเด็นการประเมิน

มี

ไม่มี

e10 หน่ ว ยงานที่ ท่ า นติ ด ต่ อ มี ช่ อ งทางให้ ผู้ ม าติ ด ต่ อ ร้ อ งเรี ย นการทุ จ ริ ต ของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หรือไม่
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทางาน
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของ ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทางาน ในประเด็นทีเ่ กี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน
ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทางานของ หน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนาเทคโนโลยี
มาใช้ ใ นการด าเนิ น งานเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความสะดวกรวดเร็ ว มากยิ่ ง ขึ้ น โดยควรมี ก ระบวนการเปิ ด โอกาส
ให้ผู้รับบริการหรือผู้ มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนาการดาเนินงานเพื่อให้ส อดคล้ อ งกับ
ความต้องการด้ว ย ทั้งนี้ นอกจากหน่ ว ยงานจะต้ อ งปรับ ปรุ ง พัฒ นาการดาเนิ นงานให้ ดีขึ้ นแล้ ว ยังควรให้
ความสาคัญกับการปรับปรุงการดาเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้นอีกด้วย
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทางาน ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 5 ข้อ ดังนี้
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มาก

มากที่สุด

e11 เจ้ า หน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานที่ ท่ า นติ ด ต่ อ มี ก าร
ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น
มากน้อยเพียงใด
หมายเหตุ: หากท่านติดต่อครั้งแรก ให้เปรียบเทียบกับคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการที่ท่านคาดหวังไว้
ก่อนมาติดต่อ
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มาก

มากที่สุด

e12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและ
ขั้นตอนการดาเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อย
เพียงใด
หมายเหตุ: หากท่านติดต่อครั้งแรก ให้เปรียบเทียบกับวิธีการและขั้นตอนการดาเนินงาน/การให้บริการที่ท่าน
คาดหวังไว้ก่อนมาติดต่อ
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ระดับ

ประเด็นการประเมิน

มี

ไม่มี

มาก

มากที่สุด

e13 หน่ ว ยงานที่ ท่ า นติ ด ต่ อ มี ก ารน าเทคโนโลยี ม าใช้ ใ นการด าเนิ น งาน/
การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

e14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ ผู้รับบริการ
ผู้ มาติดต่อ หรื อผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย เข้าไปมีส่ ว นร่ว ม
ในการปรั บ ปรุ งพัฒนาการดาเนิ นงาน/การให้ บริการ
ของหน่วยงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด
หมายเหตุ: การมีส่วนร่วม เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดาเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตาม
ประเมินผล เป็นต้น
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

e15 หน่ ว ยงานที่ ท่ า นติ ด ต่ อ มี ก ารปรั บ ปรุ ง การ
ดาเนิ น งาน/การให้ บ ริ การ ให้ มีความโปร่งใสมากขึ้น
มากน้อยเพียงใด
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น้อย

มาก

มากที่สุด
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รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด OIT
แบบวั ด การเปิ ด เผยข้ อ มู ล สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency
Assessment: OIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 9 – ตัวชี้วัดที่ 10 ประกอบด้วย
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
เป็ น ตั ว ชี้ วั ด ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ประเมิ น การเผยแพร่ ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น บนเว็ บ ไซต์
ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูล
พื้ น ฐาน ได้ แ ก่ ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน ข่ า วประชาสั ม พั น ธ์ และการปฏิ สั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล (2) การบริ ห ารงาน ได้ แ ก่
แผนดาเนิ น งาน การปฏิบั ติงาน และการให้ บริการ (3) การบริห ารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล
ได้แก่ นโยบายการบริห ารทรั พยากรบุ คคล การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
หลั กเกณฑ์การบริ ห ารและพัฒ นาทรั พยากรบุคคล และ (5) การส่ งเสริมความโปร่งใสในหน่ว ยงาน ได้แก่
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่
ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดาเนินงานของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) ดังนี้

ข้อ
o1

o2

o3
o4

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
โครงสร้าง
o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
ที่เป็นปัจจุบัน
o ประกอบด้ ว ยต าแหน่ ง ที่ ส าคั ญ และการแบ่ ง ส่ ว นงานภายใน
ยกตัวอย่างเช่น กลุ่ม/หน่วยในหน่วยงาน และ ก.ต.ป.น. เป็นต้น
ข้อมูลผู้บริหาร
o แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดารง
ตาแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน
o แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตาแหน่ง รูปถ่าย
เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail)
อานาจหน้าที่
o แสดงข้อมูลหน้าที่และอานาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกาหนด
แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน

o แสดงแผนการดาเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น ยุทธศาสตร์หรือ
แนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ข้อ
o5

ข้อมูล
ข้อมูลการติดต่อ

o6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อ
o7

การประชาสัมพันธ์
ข้อมูล
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
แสดงข้อมูลการติดต่อ อย่างน้อยประกอบด้วย
o ที่อยู่หน่วยงาน
o หมายเลขโทรศัพท์
o หมายเลขโทรสาร
o ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail) ที่สามารถติดต่อได้
o แผนที่ตั้งหน่วยงาน
o แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานหรือการปฏิบั ติง าน
ของหน่วยงาน ที่เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยประกอบด้วย
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
- พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พรบ.ระเบียบข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
- พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
- พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นต้น
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
o แสดงข้ อ มู ล ข่ า วสารต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การด าเนิ น งานตาม
อานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
o เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อมูล

ข้อ
o8

Q&A

o9

Social Network

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
o แสดงตาแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถ
สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่ อสารให้ค าตอบ
กั บ ผู้ ส อบถามได้ โดยมี ลั ก ษณะเป็ น การสื่ อ สารได้ ส องทาง (Q&A)
ยกตัวอย่างเช่น Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น
o แสดงตาแหน่งบนเว็บไซต์ ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยัง
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook,
Twitter, Instagram เป็นต้น

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดาเนินงาน
ข้อ
ข้อมูล
o10 แผนดาเนินงานประจาปี

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
o แสดงแผนการดาเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปีงบประมาณ
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการ
หรื อ กิ จ กรรม งบประมาณที่ ใ ช้ ระยะเวลาในการด าเนิ น การ
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
o11 รายงานการกากับ ติดตาม o แสดงความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนดาเนินงานประจาปี
การดาเนินงาน ประจาปี o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้ว ย
รอบ 6 เดือน
ความก้าวหน้าการดาเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
งบประมาณทีใ่ ช้ดาเนินงาน
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
o12 รายงานผลการดาเนินงาน o แสดงผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงานประจาปี
ประจาปี
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดาเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
สรุ ป ผลการด าเนิ น งานตามโครงการหรื อ กิ จ กรรม การใช้ จ่ า ย
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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การปฏิบัติงาน
ข้อ
ข้อมูล
o13 คู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน

การให้บริการ
ข้อ
ข้อมูล
o14 คูม่ ือหรือมาตรฐานการ
ให้บริการ

o15 ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ
o16 รายงานผลการสารวจ
ความพึงพอใจ
การให้บริการ
o17 E–Service

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่ว ยงาน
ใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทุกกลุ่ม/หน่วย
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างเช่น เป็นคู่มือ
ปฏิบัติภารกิจใด สาหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตาแหน่งใด กาหนด
วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับ
หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ ประกอบด้วย คู่มือหรือแนวทาง
การปฏิ บั ติ ส าหรั บ การให้ บ ริ ก าร ประเภทงานให้ บ ริ ก าร ขั้ น ตอน
การให้ บ ริ ก าร แผนผั ง /แผนภู มิ ก ารให้ บ ริ ก าร ระยะเวลาที่ ใ ช้
ในการให้บริการ และผู้รับผิดชอบการให้บริการ
o แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน
o เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
o แสดงผลสารวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน
o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหน่วยงาน
ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอานวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน

หมายเหตุ: บริการ หมายถึง การให้บริการตามอานาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงานสาหรับหน่วยงานที่มีการปฏิบัติงาน
หรือการให้บริการเป็นจานวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่มีความสาคัญต่อ ภารกิจของหน่วยงาน
หมายเหตุ: E–Service แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอานาจหน้าที่ของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น
Smart OBEC, My office, AMSS++ หรือโปรแกรมอื่นที่มีการปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน หรือโปรแกรมที่ใช้ระบบสานักงานอัจฉริยะ
โดยการนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ประยุกต์ใช้ในสานักงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถทางาน
ได้ทุกที่ ทุกเวลา
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ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
ข้อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
o18 แผนการใช้จ่าย
o แสดงแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณของ หน่ ว ยงานที่ มี ร ะยะ
1 ปีงบประมาณ
งบประมาณประจาปี
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณ
ตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
o19 รายงานการกากับ
o แสดงความก้ า วหน้ า ในการด าเนิ น งานตามแผนการใช้ จ่ า ย
งบประมาณประจาปี
ติดตามการใช้จ่าย
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า การใช้จ่ายงบประมาณ
งบประมาณประจาปี
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 6 เดือน
o20 รายงานผลการใช้จ่าย
o แสดงผลการดาเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
o มี ข้ อ มู ล รายละเอี ย ดสรุ ป ผลการใช้ จ่ า ยงบประมาณ อย่ า งน้ อ ย
งบประมาณประจาปี
ประกอบด้วย ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะ
ผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมาย
o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
o แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน
จะต้ อ งด าเนิ น การตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างและ
หรือแผนการจัดหาพัสดุ
การบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
o22 ประกาศต่ า ง ๆ เกี่ ย วกั บ o แ ส ด ง ป ร ะ ก า ศ ต า ม ที่ หน่ ว ยง า น จ ะ ต้ อ ง ด า เ นิ น ก าร ตาม
ก า ร จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ห รื อ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ
พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อ
การจัดหาพัสดุ
จัดจ้าง เป็นต้น
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ข้อ
ข้อมูล
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ
รายเดือน

o24 รายงานผลการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจาปี

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
o แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (แบบ สขร.1)
o มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อยประกอบด้วย
งานที่ซื้อ หรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง
รายชื่ อ ผู้ เ สนอราคาและราคาที่ เ สนอ ผู้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กและ
ราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสั ญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
o จาแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
ใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น)
o เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
o แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
o มี ข้ อ มู ล รายละเอี ย ด อย่ า งน้ อ ยประกอบด้ ว ย งบประมาณที่ ใ ช้
ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
o25 นโยบายการบริหาร
o เป็ น นโยบายหรื อ แผนการบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล
ทรัพยากรบุคคล
ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
o แสดงนโยบาย หรือแผนการบริห ารและพัฒนาทรัพยากรบุ ค คล
ที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้ เกิดการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
o เป็ น นโยบายหรื อ แผนการบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล
ของผู้บริหารสูงสุด ที่กาหนดในนามของหน่วยงาน
o26 การดาเนินการตามนโยบาย o เป็นการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การบริหารทรัพยากรบุคคล o แสดงการดาเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนา
ทรั พ ยากรบุ ค คล อย่ า งน้ อ ยประกอบด้ ว ย การวางแผนก าลั ง คน
การสรรหาคนดี ค นเก่ ง เพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านตามภารกิ จ ของหน่ ว ยงาน
การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนา
คุ ณ ภาพชี วิ ต การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง บุ ค ลากร การประเมิ น ผล
การปฏิบัติ งาน การส่ งเสริมจริยธรรมและรัก ษาวินัย ของบุค ลากร
ในหน่วยงาน
28
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ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
o เป็ น การด าเนิ น การที่ มี ค วามสอดรั บ กั บ นโยบาย หรื อ แผนการ
บริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล หรือเป็นไปตามกิจ กรรมที่ อ ยู่
ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ o25
o27 หลักเกณฑ์การบริหารและ แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลยังใช้บังคับ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อย่างน้อยประกอบด้วย
o การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
o การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
o การพัฒนาบุคลากร
o การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
o การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกาลังใจ
o28 รายงานผลการบริหารและ o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
o แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจาปี
o มีข้อมูลรายละเอียดของการดาเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย
ผลการดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
o29 แนวปฏิบัติการจัดการ
o แสดงคู่มือหรือแนวทางการดาเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
กับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
และประพฤติมิชอบ
o มีข้อมูล รายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้ว ย
รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทาการร้องเรียน รายละเอียด
ขั้ น ตอนหรื อ วิ ธี ก ารในการจั ด การต่ อ เรื่ อ งร้ อ งเรี ยน ส่ ว นงาน
ทีร่ ับผิดชอบ และระยะเวลาดาเนินการ
o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตและประพฤติ
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทาง
มิชอบ
ช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่ว ไป เพื่อเป็นการ
คุ้ ม ครองข้ อ มู ล ของผู้ แ จ้ ง เบาะแสและเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน
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ข้อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน o แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทุจริตและประพฤติ
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
มิชอบ
o มี ข้ อ มู ล ความก้ า วหน้ า การจั ด การเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นการทุ จ ริ ต และ
ประพฤติ มิ ช อบ อย่ า งน้ อ ยประกอบด้ ว ย จ านวนเรื่ อ ง เรื่ อ งที่
ดาเนินการแล้ ว เสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดาเนินการ (กรณีไม่มีเรื่อง
ร้องเรียน ให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน)
o เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
o32 ช่องทางการรับฟัง
o แสดงช่ อ งทางที่ บุ ค คลภายนอกสามารถแสดงความคิ ด เห็ น
ความคิดเห็น
ต่ อ การด าเนิ น งานตามอ านาจหน้ า ที่ ห รื อ ภารกิ จ ของหน่ ว ยงาน
ผ่านทางช่องทางออนไลน์
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน
o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการ o แสดงการด าเนิ น การหรื อ กิ จ กรรมที่ แ สดงถึ ง การเปิ ด โอกาส
มีส่วนร่วม
ให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการด าเนิ น งานตามภารกิ จ
ของหน่ ว ยงาน ยกตั ว อย่ า งเช่ น ร่ ว มวางแผน ร่ ว มด าเนิ น การ
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
o เป็นการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
เป็ น ตั ว ชี้ วั ด ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ประเมิ น การเผยแพร่ ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น บนเว็ บ ไซต์
ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดาเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับ ทราบ ใน 2 ประเด็น คือ
(1) การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการ
ป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต และ (2) มาตรการ
ภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการ
เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความสาคัญต่อผลการประเมิน เพื่อนาไปสู่การจัดทามาตรการ
ส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการกากับติดตามการนาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (10 ข้อมูล) ดังนี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร
ข้อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
o34 เจตจานงสุจริต
o แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรื อคามั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริห าร
หน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหาร
o จัดทาอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
o ดาเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน
o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร o แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมที่ แสดงถึ งการมีส่ ว นร่ว มของ
ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
o เป็ น การด าเนิ น การหรื อ กิ จ กรรมที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง การ
ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา และส่ ง เสริ ม หน่ ว ยงาน
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
o เป็นการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
o36 การประเมินความเสี่ยง
o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดาเนินงานหรือการปฏิบัติ
หน้าที่ที่อาจก่ อให้ เกิดการทุจริตหรือก่อให้ เกิ ด การขัดกันระหว่ า ง
การทุจริตประจาปี
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์
ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดาเนินการ
ในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น
o เป็นการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ข้อ
ข้อมูล
o37 การดาเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
o แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง
ในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริ ตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
o เป็นกิจกรรมหรือการดาเนินการที่ส อดคล้ องกั บมาตรการหรื อ
การดาเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o36
o เป็นการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรม o แสดงการด าเนิ น การหรื อ กิ จ กรรมที่ แ สดงถึ ง การเสริ ม สร้ า ง
วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการ
องค์กร
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตอย่างชัดเจน ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม
o เป็นการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนป้องกันการทุจริต
ข้อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
o39 แผนปฏิบัติการป้องกัน
o แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริต หรื อ
พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
การทุจริต
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น โครงการ กิจกรรม
งบประมาณช่วงเวลาดาเนินการ เป็นต้น
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
o40 รายงานการกากับติดตาม o แสดงความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้ องกัน
การทุจริต ตามข้อ o39
การดาเนินการป้องกัน
o มี ข้ อ มู ล รายละเอี ย ดความก้ า วหน้ า อย่ า งน้ อ ยประกอบด้ ว ย
การทุจริตประจาปี
ความก้าวหน้าการดาเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
รอบ 6 เดือน
งบประมาณที่ใช้ ดาเนินงาน
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
o41 รายงานผลการดาเนินการ o แสดงผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ป้องกันการทุจริตประจาปี o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดาเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย
ผลการดาเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
o ใช้รายงานผลการดาเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ข้อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม o แสดงการวิ เ คราะห์ ผ ลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ งใส
ในการด าเนิ น งานของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาออนไลน์
และความโปร่งใสภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน
o มีข้อมูล รายละเอียดการวิเคราะห์ แต่ล ะตัว ชี้วัด ยกตัว อย่างเช่น
ประเด็ น ที่ เ ป็ น ข้ อ บกพร่ อ งหรื อ จุ ด อ่ อ นตั ว ชี้ วั ด ที่ จ ะต้ อ งแก้ ไ ข
โดยเร่ ง ด่ ว น ประเด็ น ที่ จ ะต้ อ งพั ฒ นาให้ ดี ขึ้ น แนวทางการน าผล
การวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานให้สอดคล้องกับตัว ชี้วัด
เป็นต้น
o มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่ ว ยงานให้ ดี ขึ้ น ซึ่ ง สอดคล้ อ งตามผลการวิ เ คราะห์ ผ ล
การประเมิน ฯโดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การกาหนด
ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกาหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ
การก าหนดแนวทางการก ากั บ ติ ด ตาม ให้ น าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ แ ละ
การรายงานผล เป็นต้น
o43 การดาเนินการตาม
o แสดงผลการดาเนิ นการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o มีข้อมูล รายละเอี ยดการน ามาตรการเพื่ อส่ ง เสริม คุ ณธรรมและ
และความโปร่งใสภายใน
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ในข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
หน่วยงาน
รูปธรรม
o เป็นการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ตารางแสดงสรุปจานวนข้อคาถามแต่ละตัวชี้วัด
แบบ

น้าหนัก

IIT

30

EIT

30

ตัวชี้วัด
การปฏิบัติหน้าที่
การใช้งบประมาณ
การใช้อานาจ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ
การแก้ไขปัญหาการทุจริต
คุณภาพการดาเนินงาน
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
การปรับปรุงการทางาน
การเปิดเผยข้อมูล

OIT

40
การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อย
–
–
–
–
–
–
–
–
ข้อมูลพื้นฐาน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
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ข้อคาถาม
6
6
6
6
6
5
5
5
9
8
7
4
5
8
2
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บทที่ 3 ระเบียบวิธีการประเมิน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งถือเป็นการดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เข้าสู่ปีที่ 7 สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้น พื้ น ฐาน ได้ดาเนิ น การพัฒ นาและออกแบบระบบการประเมิน ในครั้ง นี้ใ ห้ ง่ ายต่ อ การใช้ ง าน
ลดความยุ่งยาก ซับซ้อนในการนาเข้าข้อมูล และคานึงถึงความสะดวกในการตอบคาถามแบบส ารวจของ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทาให้การดาเนินการประเมินสามารถ
ทาได้อย่างรวดเร็ว ตอบสนองต่อการนาข้อมูลไปสู่การปรับปรุง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับการประเมิน
และการวางแผนในการป้องกันการทุจริตต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สาหรับระเบียบวิธีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษา
และสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีรายละเอียด ดังนี้

ตัวชี้วัดการประเมิน
ตัวชี้วัดการประเมิน จาแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่
1) การปฏิบัติหน้าที่
2) การใช้งบประมาณ
3) การใช้อานาจ
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต
6) คุณภาพการดาเนินงาน
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร
8) การปรับปรุงระบบการทางาน
9) การเปิดเผยข้อมูล
10) การป้องกันการทุจริต

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จาแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้
1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency
Assessment: IIT) มีวัตถุป ระสงค์เพื่อเป็ น การประเมินระดับการรับรู้ของผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ยภายในที่มีต่อ
หน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อานาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ
และการแก้ไขปัญหาการทุจริต
2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency
Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อ
หน่ ว ยงานที่ป ระเมิน ในตัว ชี้วัดคุณภาพการดาเนินงาน ประสิ ทธิภ าพการสื่ อสาร และการปรับปรุงระบบ
การทางาน
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3) แบบวั ด การเปิ ด เผยข้ อ มู ล สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency
Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่ว ยงาน
เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต

กลุ่มประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการเก็บรวบรวมข้อมูล
1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (สาหรับแบบวัด IIT)
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตั้งแต่ระดับ
ผู้บริหาร ผู้อานวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ทางานให้กับหน่วยงาน
มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่แจ้งจานวนบุคลากรเข้าในระบบ ITA Online
การกาหนดขนาดตัวอย่างขั้นต่า เก็บตัวอย่างจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในไม่น้อยกว่า 50
ตัวอย่าง กรณีสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน จานวนน้อยกว่า 50 คน ให้เก็บ
ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทั้งหมด
การเก็บข้อมูลตัวอย่าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในตอบแบบวัดการรับรู้ IIT ด้วยตนเอง
2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (สาหรับแบบวัด EIT)
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ทีเ่ คยมารับบริการหรือมาติดต่อกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นับตั้งแต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา
การกาหนดขนาดตัวอย่างขั้นต่า เก็บตัวอย่างจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกไม่น้อยกว่า 50
ตัวอย่าง
การเก็บข้อมูลตัวอย่าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ด้วยตนเอง
3) เว็บไซต์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สาหรับแบบวัด OIT)
เก็บข้อมูลจากเว็บไซต์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด และไม่มีการ
คั ด เลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง โดยผู้ ดู แ ลระบบของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามี ห น้ า ที่ ในการตอบแบบส ารวจ
หน่วยงานละ 1 ชุด
การตอบแบบสารวจ OIT ในแต่ละข้อค าถาม ให้ผู้ดูแ ลระบบของสานั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาระบุ URL ของหน้าใดหน้าหนึ่งบนเว็บไซต์หลักของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่
แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถระบุ URL ได้มากกว่า 1 URL
ในแต่ละข้อ
กรณีที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีข้อจากัดหรือเหตุผลความจาเป็น ทาให้เผยแพร่ข้อมูล
ได้ไม่ตรงตามรายละเอียดที่กาหนดหรือไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลตามรายละเอียดที่กาหนดตามแบบสารวจ OIT ได้
ให้หน่วยงานอธิบายเหตุผลความจาเป็นประกอบโดยละเอียด
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การประมวลผลคะแนน
การประมวลผลคะแนน มีขั้นตอนการประมวลผลคะแนนตามลาดับ ดังนี้
คะแนน
คะแนนข้อคาถาม
คะแนนตัวชี้วัดย่อย
คะแนนตัวชี้วัด
คะแนนแบบสารวจ
น้าหนักแบบสารวจ
คะแนนรวม

แบบ IIT
คะแนนเฉลี่ยของ
ข้อคาถามจากผู้ตอบ
ทุกคน

แบบ EIT
คะแนนเฉลี่ยของ
ข้อคาถามจากผู้ตอบ
ทุกคน

แบบ OIT
คะแนนของข้อคาถาม

คะแนนเฉลี่ยของ
–
–
ทุกข้อคาถาม
ในตัวชี้วัดย่อย
คะแนนเฉลี่ยของ
คะแนนเฉลี่ยของ
คะแนนเฉลี่ยของ
ทุกข้อคาถามในตัวชี้วัด
ทุกข้อคาถามในตัวชี้วัด ทุกตัวชี้วัดย่อยในตัวชี้วัด
คะแนนเฉลี่ยของ
คะแนนเฉลี่ยของ
คะแนนเฉลี่ยของ
ทุกตัวชี้วัดในแบบสารวจ ทุกตัวชี้วัดในแบบสารวจ ทุกตัวชี้วัดในแบบสารวจ
ร้อยละ 30
ร้อยละ 30
ร้อยละ 40
ผลรวมของคะแนนแบบสารวจที่ถ่วงน้าหนักแล้ว

คะแนนและระดับผลการประเมิน
ผลการประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผล
การประเมิน (Rating Score) โดยจาแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้
คะแนน
95.00 – 100
85.00 – 94.99
75.00 – 84.99
65.00 – 74.99
55.00 – 64.99
50.00 – 54.99
0 – 49.99

ระดับ
AA
A
B
C
D
E
F

ผลการประเมินตามเป้าหมาย
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(พ.ศ. 2561 - 2580) ในระยะแรกของแผนแม่บทฯ (พ.ศ. 2561 - 2565) ได้กาหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน) มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 และ
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบก็ได้กาหนดค่าเป้าหมายในปี พ.ศ. 2564 ให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65
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แผนภาพแสดงภาพรวมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การประเมิน ITA
เครื่องมือ
น้าหนัก
ตัวชี้วัด

การเก็บ
ข้อมูล
ขนาด
ตัวอย่าง

ประชากร

IIT

EIT
30

การปฏิบัติ
หน้าที่

การใช้
งบประมาณ

การใช้
อานาจ

OIT
30

การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ

การแก้ไขปัญหา
การทุจริต

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
ตอบแบบวัดการรับรู้ IIT ด้วยตนเอง

คุณภาพการ
ดาเนินงาน

ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร

40
การปรับปรุง
การทางาน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ตอบแบบวัดการรับรู้ EITด้วยตนเอง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
ไม่น้อยกว่า 50 ตัวอย่าง

การเปิดเผย
ข้อมูล

การป้องกัน
การทุจริต

หน่วยงานส่งข้อมูล
แบบสารวจ OIT

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ไม่น้อยกว่า 50 ตัวอย่าง

บุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทีท่ างานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่แจ้งจานวน
บุคลากรเข้าในระบบ ITA Online

ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทาง
การศึกษาทีเ่ คยมารับบริการหรือมาติดต่อ
กับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
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ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

บทที่ 4 ขั้นตอนการประเมิน
สพฐ. ได้ ก าหนดรายละเอี ยดของการประเมิ นคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการด าเนิ น งาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งจะต้องดาเนินการผ่านระบบ
ITA Online จาแนกขั้นตอนการดาเนินการออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ (1) ช่วงเตรียมการประเมิน (2) ช่วงดาเนินการ
ประเมิน และ (3) ช่วงสรุปผลการประเมิน โดยแต่ละช่วงจะมีขั้นตอนและกรอบระยะเวลาดาเนินการพอสังเขป ดังนี้
ช่วงการประเมิน

กรอบระยะเวลา

ช่วงเตรียมการประเมิน

พ.ค. 2564

ขั้นตอนการประเมิน

สพฐ.ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA Online
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพท.เตรีย มบุ คลากรผู้ รับ ผิ ด ชอบ ได้ แก่ รองผู้ อานวยการ
◊ ชี้แจงกรอบการประเมิน
พ.ค. 2564
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้ประสานงานการประเมิน และ
◊ นาเข้าข้อมูล
ผู้ดูแลระบบของ สพท.
1 - 15 มิ.ย. 2564 สพท.กรอกข้ อ มู ล บุ ค ลากรผู้ รั บ ผิ ด ชอบ และน าเข้ า ข้ อ มู ล
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ผ่านทางเว็บไซต์โครงการโรงเรียน
สุจริต (www.uprightschool.net)
พ.ค. - มิ.ย. 2564 หน่วยงานปรับปรุงแก้ไขระบบงานและการเปิดเผยข้อมูล
ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานตามเกณฑ์ที่กาหนด
มิ.ย. 2564
สพฐ.จั ด ท าค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประสานงานการ
ประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
ช่วงดาเนินการประเมิน 16 - 30 มิ.ย. 2564 สพฐ. ส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT) ให้ สพท.
สพท. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัด
◊ ตอบแบบ IIT, EIT
การรับรู้ IIT ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเข้ามาตอบ
◊ ตอบแบบ OIT
1 - 15 ก.ค. 2564 สพฐ. ส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT) ให้ สพท.
สพท. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัด
การรับรู้ EIT ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามาตอบ
16 - 30 ก.ค. 2564 สพท. ดาเนินการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT
ช่วงสรุปผลการประเมิน
1 - 5 ส.ค. 2564 สพฐ. ตรวจและให้คะแนนแบบ OIT ประมวลผลคะแนน
วิเคราะห์ผลและให้ข้อเสนอแนะ
◊ ตรวจให้คะแนนและ
6 - 8 ส.ค. 2564 สพฐ. จัดทารายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ข้อเสนอแนะ
ในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
◊ ประมวลผลการประเมิน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
◊ ประกาศผลคะแนน ITA
ส.ค. 2564
สพฐ. สอบทาน กลั่นกรองและนาเสนอผลการประเมิน
ต่อผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ.
สพฐ. ประกาศผลและเผยแพร่รายงานผลการประเมิน ITA
ส.ค. 2564
Online และนาเสนอผลต่อสานักงาน ป.ป.ช.
หมายเหตุ : กรอบระยะเวลาดาเนินการข้างต้นอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์
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ช่วงเตรียมการประเมิน
1. สพฐ.ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพฐ. จั ดประชุม ชี้แจงแนวทางการประเมิ น คุ ณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนิ นงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ITA Online) ให้กับผู้รับผิดชอบ
การประเมิน ITA Online ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการรับการประเมิน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านช่องทางการรับชม ดังนี้
1. www.youtube.com/obectvonline
2. www.facebook.com/obectvonline
3. www.obectv.tv
4. www.facebook.com/ UprightSchoolProject
2. เตรียมบุคลากรผู้รับผิดชอบ นาเข้าข้อมูลและดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องจัดเตรียมบุ คลากรเพื่อทาหน้าที่ กากับดูแลการประเมิน
ในภาพรวมของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ประสานงานการประเมิ น และดู แ ลระบบการประเมิ น
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
– กรอกข้อมูลผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ในระดับ สพท.
– นาเข้าข้อมูลข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
– ประสานงานในขั้นดาเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ IIT และ EIT
– ตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบ OIT)
– กากับดูแลการประเมินในภาพรวมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. สพท.กรอกข้อมูลบุคลากรผู้รับผิดชอบ และนาเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
ผ่านทางเว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net) ภายในระยะเวลาที่กาหนด
ผู้ดูแลระบบของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าใช้งานระบบ ITA Online 2020 เพื่อดาเนินการ
กรอกข้อมูล ดังนี้
1. ข้อมูลบุคลากรผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ในระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
– รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับมอบหมายในการทาหน้าที่
กากับดูแลการประเมิน ITA Online ในภาพรวมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
– ผู้ประสานงานการประเมิน ITA Online ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
– ผู้ดูแลระบบการประเมิน ITA Online ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. จานวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ทั้งหมดของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ทางาน
ให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
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ขั้นตอนการขอรับ Username และ Password เพื่อใช้งานระบบ ITA Online 2021
Username และ Password ในการใช้งานระบบ ITA Online 2021 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 183 เขต (itauser001 – itauser183)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 62 เขต (itauser184 – itauser245)
สาหรับ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online
ทั้ง 183 เขต สามารถนา Username และ Password เดิมที่ใช้ในการประเมิน ITA Online ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 มาใช้เพื่อเข้าระบบ ITA Online 2021 ได้
แต่ ใ นส่ ว นของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา ทางโครงการได้ ท าการยกเลิ ก
Username และ Password ของ 42 เขตเดิม และ กาหนด Username และ Password ของทั้ง 62 เขต
ขึ้นมาใหม่ ดังนั้นผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต
จึงจาเป็นต้องติดต่อผู้ดูแลระบบ ITA Online 2021 เพื่อขอรับ Username และ Password เพื่อใช้ดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
Username และ Password ดังกล่าว ใช้ในการดาเนินการ ดังนี้
1. ลงทะเบียนกรอกข้อมูลผู้รับผิดชอบการประเมินและนาเข้าข้อมูลบุคลากร
2. รับช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
2. รับช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
3. ตรวจสอบสถานะของการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. ส่งข้อมูลแบบวัด OIT
5. แจ้งผลการประเมิน ITA Online 2021
ขั้นตอน การขอรับ Username และ Password หรือ ในกรณีที่ลืม Password ให้ผู้รับผิดชอบ
การประเมิน ITA Online ในระดับ สพท. ดาเนินการ ดังนี้
1. ขอรับ Username และ Password ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ของผู้ดูแลระบบ ITA
Online 2021 (ด.ช.สุจริต)
2. ยืนยันตัวตนโดยระบุ ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง / สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. ผู้ดูแลระบบ ITA Online 2021 แจ้ง Username Password และเชิญเข้า OpenChat :
ITA Online 2021 เพื่อใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร
4. ผู้ รั บ ผิ ดชอบการประเมิน ITA Online ในระดับ สพท. เข้าระบบ ITA Online โดยใช้
Username และ Password ที่ ไ ด้ รั บ ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ โ ครงการโรงเรี ย นสุ จ ริ ต หรื อ
http://ita2021.pracharath.ac.th/
5. นาเข้าข้อมูลตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด

41

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สาหรับการรับ
ข่าวสารการประเมิน
ITA Online 2021

สาหรับการขอรับ
Username และ
Password

4. หน่วยงานปรับปรุงแก้ไขระบบงานและการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องดาเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบงานและการเปิดเผยข้อมูล
ผ่ านทางเว็บ ไซต์ของหน่ ว ยงานตามเกณฑ์ที่กาหนดในคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5. สพฐ.จั ด ท าค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประสานงานการประเมิ น คุ ณ ธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
สพฐ.ดาเนิ น การจั ดทาคาสั่ งแต่งตั้ง ผู้ รับผิ ดชอบการประเมิน ITA Online ในระดับ สพท.
ร่วมเป็นคณะกรรมการประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ช่วงดาเนินการประเมิน
1. สพฐ. ส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ IIT ให้ สพท.
สพฐ.จะจัดส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ IIT ให้แก่ ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online
ในระดับ สพท. ไปที่อีเมล itauserxxx@pracharath.ac.th โดยช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ IIT จะอยู่ในลักษณะ
URL และ QR Code ซึ่งเป็นช่องทางเฉพาะของแต่ละสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่ว นเสีย
ภายใน เข้ามาตอบแบบวัดการรับรู้ IIT ในระบบ ITA Online 2021 ในช่วงเวลาที่ สพฐ.กาหนด
2. สพท. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ IIT ให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายในเข้ามาตอบ
จากนั้น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องประชาสัมพันธ์รายละเอียดการเข้า ระบบ ITA
Online 2021 แก่บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งการประชาสัมพันธ์จะต้องเป็นการสื่อสารภายใน
เพื่อให้บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าระบบและตอบแบบวัดการรับรู้ IIT ด้วยตนเอง
บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะเข้าระบบ ITA Online 2021 จาก URL หรือ QR
Code และประเมิ น ด้ว ยตนเอง โดยเมื่อเข้า ระบบแล้ ว จะต้องยืนยัน ตนเองด้ว ยการกรอกหมายเลขบั ต ร
ประชาชนของตนเองก่อนทาแบบสารวจ โดยระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของเลขบัตรประชาชนเพื่อป้องกัน
การตอบซ้าของผู้ใช้งานและเพื่อให้ผลการประเมินมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดเท่า นั้น ไม่มีการเชื่อมโยงกับ
ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสารวจใด ๆ ทั้งสิ้น
ทั้ งนี้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบการประเมิ น ITA Online ในระดั บ สพท. จะมี หน้ าที่ ก ากั บติ ดตาม
การตอบแบบวัดการรับรู้ IIT ให้ได้ตามจานวนตัวอย่างที่ สพฐ. กาหนด โดยสามารถเรียกดูสถานะของการตอบ
แบบวัดการรับรู้ IIT ในระบบ ITA Online 2021
3. สพฐ. ส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ให้ สพท.
สพฐ.จะจัดส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ให้แก่ ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online
ในระดับ สพท. ไปที่อีเมล itauserXXX@pracharath.ac.th โดยช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ EIT จะอยู่ในลักษณะ
URL และ QR Code ซึ่งเป็นช่องทางเฉพาะของแต่ละสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่ว นเสีย
ภายนอก เข้ามาตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ในระบบ ITA Online 2021 ในช่วงเวลาที่ สพฐ.กาหนด
4. สพท. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอกเข้ามาตอบ
จากนั้น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องประชาสัมพันธ์รายละเอียดการเข้า ระบบ ITA
Online 2021 แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ผ่านทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน หรือช่ องทางประชาสัมพันธ์
อื่นๆ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าระบบและตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ด้วยตนเอง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จะเข้าระบบ ITA Online 2021 จาก URL และ QR Code และ
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ตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ด้วยตนเอง โดยเมื่อเข้าระบบแล้ว จะต้องยืนยัน ตัวตนด้วยการกรอกหมายเลขบัตร
ประจาตัวประชาชนของตนเองก่อนทาแบบสารวจ โดยระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของเลขบัตรประชาชน
เพื่อป้องกันการตอบซ้าของผู้ใช้งานและเพื่อให้ผลการประเมินมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดเท่านั้น ไม่มีการ
เชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสารวจใด ๆ ทั้งสิ้น
ทั้ งนี้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบการประเมิ น ITA Online ในระดั บ สพท. จะมี หน้ าที่ ก ากั บติ ดตาม
การตอบแบบวัด การรั บ รู้ EIT ให้ ไ ด้ ต ามจ านวนตัว อย่า งที่ สพฐ. ก าหนด โดยสามารถเรี ยกดู ส ถานะของ
การตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ในระบบ ITA Online 2021
5. ดาเนินการตอบคาถามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open data Integrity and
Transparency Assessment: OIT)
สพฐ.จะจั ด ส่ ง ช่ อ งทางการตอบแบบวั ด การเปิ ด เผยข้ อ มู ล สาธารณะ OIT ไปที่ อี เ มล
itauserxxx@pracharath.ac.th โดยช่องทางการตอบแบบวัด การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT จะเป็นช่องทาง
เฉพาะของแต่ละสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ตอบคาถามตาม
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ตามช่วงเวลาและแนวทางที่ สพฐ.กาหนด เท่านั้น
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาที่ รั บ การประเมิ น โดยผู้ รั บ ผิ ด ชอบการประเมิ น ITA Online
ในระดับ สพท. จะต้องเข้าระบบ ITA Online 2021 เพื่อตอบคาถามตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
ของหน่วยงาน ใน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน
การบริ ห ารงาน การบริ ห ารเงิ น งบประมาณ การบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล และการส่ ง เสริ ม
ความโปร่งใส) และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ การดาเนินการเพื่อป้องกัน
การทุจริต และ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต)
ในกรณีที่ สพท. มีการลิงค์ข้อมูลไปยัง Google Drive ให้ ใช้ฟังก์ชั่น Code Embed หรือใช้
iFrame ในการแสดงผลข้อมูลในรูปแบบ PDF

ตัว อย่ างการลิ งค์ข้อมูล ไปยัง Google Drive โดยใช้ฟังก์ชั่น Code Embed หรือใช้ iFrame
ในการแสดงผลข้อมูลในรูปแบบ PDF บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
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แนวปฏิบัติของ สพท.
1. ล็ อ กอิ น เข้ า อี เ มล itauserxxx@pracharath.ac.th โดยใช้ Username และ Password
ที่แต่ละเขตได้รับ
2. ตรวจสอบช่องทางการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ในกล่องจดหมาย (Inbox)
3. ดาเนินการตอบคาถามตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ตามกรอบระยะเวลา
การประเมิน
คาอธิบายการตอบคาถามตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ของ สพท.
1. ดาเนินการกรอกที่อยู่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน (URL) ในหน้าแรกก่อนที่จะดาเนินการตอบ
ข้อคาถาม OIT โดย URL จะต้องมี http:// หรือ https:// เช่น http://www.uprightschool.net
2 . ข้อคาถามทั้งหมดมีอยู่ 43 ข้อคาถาม (O 1 - O 43)
3. สพท.ดาเนินการตอบข้อคาถามโดยการให้ระบุ URL ของหน้าใดหน้าหนึ่งบนเว็บไซต์หลักของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สามารถระบุ URL ได้มากกว่า 1 URL ในแต่ละข้อ
4. เมื่อตอบครบทุกข้อคาถามแล้วให้คลิกที่ปุ่ม ส่ง เพื่อทาการบันทึกข้อมูลลงในระบบ
5. ในช่วงเวลาของการดาเนินการตอบคาถามตามแบบสารวจ OIT สพท.สามารถแก้ไขคาตอบ
หรือเปลี่ยน URL ได้ตลอดเวลา แม้ว่าจะส่งคาตอบไปแล้ว จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 23.59.59 น.

ช่วงสรุปผลการประเมิน
1. ตรวจสอบ ให้คะแนน วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลคะแนน
สพฐ. จัดประชุมเชิงปฏิบั ติการเพื่อดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ตามเกณฑ์
ที่ ก าหนดและให้ ค ะแนน รวมถึ ง การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และประมวลผลคะแนนการประเมิ น คุ ณ ธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร่วมกับ
สานักงาน ป.ป.ช.
2. จั ด ท ารายงานผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สพฐ. ดาเนินการจัดทารายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยจัดทาเป็นรูปเล่มและไฟล์ดิจิทัล
ภายหลังจากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามเกณฑ์ที่กาหนด
และให้คะแนน รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร่วมกับ สานักงาน ป.ป.ช.
3. สอบทาน กลั่นกรอง และนาเสนอผลการประเมินต่อผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ.
เมื่อประมวลผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีการสอบทาน กลั่นกรอง และนาเสนอผลการประเมิน
ต่อผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ.ก่อนประกาศผลและเผยแพร่รายงานผลการประเมินต่อสานักงาน ป.ป.ช. ต่อไป

45

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

4. ประกาศผลการประเมิน ITA Online และนาเสนอผลต่อ สานักงาน ป.ป.ช.
สพฐ. ประกาศผลการประเมิ นคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของส านัก งาน
เขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สาธารณชนและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ได้รั บ ทราบรวมถึงน าเสนอผลการด าเนิ น งานต่อ ส านักงาน ป.ป.ช. และจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและรางวั ล
เชิดชูเกียรติให้กับผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้แทนของหน่วยงาน
1. ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา จ านวน 245 เขต ที่ เ ข้ า รั บ การประเมิ น คุ ณ ธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สูงสุด 10 อันดับแรก
(Top 10 Awards)
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับ AA (Excellence
Awards)
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ข้อควรระวัง#1 การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบวัดการรับรู้ IIT และ EIT สพท.จะต้องกากับติดตามและ
ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามาตอบตามระยะเวลาที่กาหนดให้ได้มากที่สุด และไม่น้อยกว่าจานวนกลุ่ม
ตัวอย่างขั้นต่าตามทีส่ พฐ. กาหนด

ข้อควรระวัง#2 สพท.จะต้องทาความเข้าใจในรายละเอียดของแต่ละข้อคาถาม สอบทานข้อมูลและ
การเปิดเผยข้อมูลในการตอบคาถามให้ชัดเจนมากที่สุด โดยสามารถขอรับคาแนะนาจากคณะที่ปรึกษาการ
ประเมิน/กิจกรรมให้คาปรึกษา (ITA Online Clinic) ได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด

ข้อควรระวัง #3 สพท.จะต้องรักษาและคงสภาพเว็บไซต์หลักของ สพท.ให้สาธารณชนสามารถ
เข้าถึงได้ทุกช่วงเวลา อย่างไรก็ตาม ในกรณีเกิดเหตุจาเป็นทางเทคนิคทาให้เว็บไซต์หลักของ สพท.ไม่สามารถ
เข้าถึงได้ชั่วคราว สพท.จะต้องแก้ไขให้ สามารถเข้าถึงได้โดยเร็วและภายในระยะเวลาที่กาหนดในขั้น ตอน
การตรวจสอบการ เปิดเผยข้อมูล

ข้อควรระวัง #4 กรณีที่ สพท.ที่ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลใดได้ เนื่องจากมีข้อจากัดหรือเหตุผล
ความจาเป็นทาให้ไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลตามรายละเอียดที่กาหนดได้ให้ สพท. อธิบายเหตุผลความจาเป็น
มาอย่างละเอียด โดยจะต้อง มีสาเหตุด้านกฎหมายหรือข้อจากัดอันสุดวิสัยประกอบการตอบ

ข้อควรระวัง#5 สพท. จะต้องปฏิบัติตามวิธีการประเมินและระยะเวลาที่กาหนด ซึ่งเป็นมาตรฐาน
เดียวกันทุกหน่วยงาน โดยหาก สพท. ไม่ได้ปฏิบัติในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งหรือหลายขั้นตอน จะส่งผลให้
ไม่ได้รับการประกาศผลการประเมินอย่างเป็นทางการ (ผลการประเมินจะแสดงสัญลักษณ์ ‘*’ ) กรณีที่ สพท.
ดาเนินการไม่ครบถ้วนตามขั้นตอนที่กาหนด มีดังนี้
- กรณี สพท. ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าระบบ ITA Online 2021 เพื่อกรอกข้อมูลผู้รับผิดชอบการประเมิน
ITA Online ในระดับ สพท. และนาเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ตามระยะเวลาที่ สพฐ.กาหนด
- กรณี สพท. มีจานวนผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ IIT น้อยกว่าจานวนค่าขั้นต่าที่ สพฐ. กาหนด และกรณีนี้
จะไม่สามารถประมวลผลคะแนนข้อคาถามและตัวชี้วัดที่ 1 – 5 ได้
- กรณี สพท. มีจานวนผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ EIT น้อยกว่าจานวนค่าขั้นต่าที่ สพฐ. กาหนด และกรณีนี้
จะไม่สามารถประมวลผลคะแนนข้อคาถามและตัวชี้วัดที่ 6 – 8 ได้
- กรณี สพท. ไม่ได้ตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ตามระยะเวลาที่กาหนด

ข้อควรระวัง#6 การเปิดเผยข้อมูล พิจารณาจาก 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบของการเปิดเผย
และองค์ประกอบของข้อมูล โดยจะต้องสอดคล้องตามเงื่อนไขครบถ้วนทั้ง 2 องค์ประกอบ จึงจะถือว่าเป็นการ
เปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์การประเมินที่กาหนด
องค์ประกอบของการเปิดเผย พิจารณาตามเงื่อนไข ดังนี้
- สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ผ่าน URL
- ข้อมูลเผยแพร่ที่เว็บไซต์หลักของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- ข้อมูลเผยแพร่ในหัวข้อที่สอดคล้องกับเนื้อหาของข้อมูล ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถ
เข้าใจและเข้าถึงได้
องค์ประกอบของข้อมูล จะแตกต่างกันในแต่ละข้อตามที่ปรากฏในรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
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ภาคผนวก ก
Username สาหรับการเข้าใช้งาน
ระบบ ITA Online 2021
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Username สาหรับการเข้าใช้งานระบบ ITA Online 2021
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.

Name
กรุงเทพมหานคร
กระบี่
กาญจนบุรี เขต 1
กาญจนบุรี เขต 2
กาญจนบุรี เขต 3
กาญจนบุรี เขต 4
กาฬสินธุ์ เขต 1
กาฬสินธุ์ เขต 2
กาฬสินธุ์ เขต 3
กาแพงเพชร เขต 1
กาแพงเพชร เขต 2
ขอนแก่น เขต 1
ขอนแก่น เขต 2
ขอนแก่น เขต 3
ขอนแก่น เขต 4
ขอนแก่น เขต 5
จันทบุรี เขต 1
จันทบุรี เขต 2
ฉะเชิงเทรา เขต 1
ฉะเชิงเทรา เขต 2
ชลบุรี เขต 1
ชลบุรี เขต 2
ชลบุรี เขต 3
ชัยนาท
ชัยภูมิ เขต 1
ชัยภูมิ เขต 2
ชัยภูมิ เขต 3
ชุมพร เขต 1
ชุมพร เขต 2
เชียงใหม่ เขต 1
49

Username
itauser001@pracharath.ac.th
itauser002@pracharath.ac.th
itauser003@pracharath.ac.th
itauser004@pracharath.ac.th
itauser005@pracharath.ac.th
itauser006@pracharath.ac.th
itauser007@pracharath.ac.th
itauser008@pracharath.ac.th
itauser009@pracharath.ac.th
itauser010@pracharath.ac.th
itauser011@pracharath.ac.th
itauser012@pracharath.ac.th
itauser013@pracharath.ac.th
itauser014@pracharath.ac.th
itauser015@pracharath.ac.th
itauser016@pracharath.ac.th
itauser017@pracharath.ac.th
itauser018@pracharath.ac.th
itauser019@pracharath.ac.th
itauser020@pracharath.ac.th
itauser021@pracharath.ac.th
itauser022@pracharath.ac.th
itauser023@pracharath.ac.th
itauser024@pracharath.ac.th
itauser025@pracharath.ac.th
itauser026@pracharath.ac.th
itauser027@pracharath.ac.th
itauser028@pracharath.ac.th
itauser029@pracharath.ac.th
itauser030@pracharath.ac.th
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No.
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.

Name
เชียงใหม่ เขต 2
เชียงใหม่ เขต 3
เชียงใหม่ เขต 4
เชียงใหม่ เขต 5
เชียงใหม่ เขต 6
เชียงราย เขต 1
เชียงราย เขต 2
เชียงราย เขต 3
เชียงราย เขต 4
ตรัง เขต 1
ตรัง เขต 2
ตราด
ตาก เขต 1
ตาก เขต 2
นครนายก
นครปฐม เขต 1
นครปฐม เขต 2
นครพนม เขต 1
นครพนม เขต 2
นครราชสีมา เขต 1
นครราชสีมา เขต 2
นครราชสีมา เขต 3
นครราชสีมา เขต 4
นครราชสีมา เขต 5
นครราชสีมา เขต 6
นครราชสีมา เขต 7
นครศรีธรรมราช เขต 1
นครศรีธรรมราช เขต 2
นครศรีธรรมราช เขต 3

Username
itauser031@pracharath.ac.th
itauser032@pracharath.ac.th
itauser033@pracharath.ac.th
itauser034@pracharath.ac.th
itauser035@pracharath.ac.th
itauser036@pracharath.ac.th
itauser037@pracharath.ac.th
itauser038@pracharath.ac.th
itauser039@pracharath.ac.th
itauser040@pracharath.ac.th
itauser041@pracharath.ac.th
itauser042@pracharath.ac.th
itauser043@pracharath.ac.th
itauser044@pracharath.ac.th
itauser045@pracharath.ac.th
itauser046@pracharath.ac.th
itauser047@pracharath.ac.th
itauser048@pracharath.ac.th
itauser049@pracharath.ac.th
itauser050@pracharath.ac.th
itauser051@pracharath.ac.th
itauser052@pracharath.ac.th
itauser053@pracharath.ac.th
itauser054@pracharath.ac.th
itauser055@pracharath.ac.th
itauser056@pracharath.ac.th
itauser057@pracharath.ac.th
itauser058@pracharath.ac.th
itauser059@pracharath.ac.th

สพป.

นครศรีธรรมราช เขต 4

itauser060@pracharath.ac.th
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No.
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.

Name
นครสวรรค์ เขต 1
นครสวรรค์ เขต 2
นครสวรรค์ เขต 3
นนทบุรี เขต 1
นนทบุรี เขต 2
นราธิวาส เขต 1
นราธิวาส เขต 2
นราธิวาส เขต 3
น่าน เขต 1
น่าน เขต 2
บึงกาฬ
บุรีรัมย์ เขต 1
บุรีรัมย์ เขต 2
บุรีรัมย์ เขต 3
บุรีรัมย์ เขต 4
ปทุมธานี เขต 1
ปทุมธานี เขต 2
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ปราจีนบุรี เขต 1
ปราจีนบุรี เขต 2
ปัตตานี เขต 1
ปัตตานี เขต 2
ปัตตานี เขต 3
พระนครศรีอยุธยา เขต 1
พระนครศรีอยุธยา เขต 2
พะเยา เขต 1
พะเยา เขต 2
พังงา

Username
itauser061@pracharath.ac.th
itauser062@pracharath.ac.th
itauser063@pracharath.ac.th
itauser064@pracharath.ac.th
itauser065@pracharath.ac.th
itauser066@pracharath.ac.th
itauser067@pracharath.ac.th
itauser068@pracharath.ac.th
itauser069@pracharath.ac.th
itauser070@pracharath.ac.th
itauser071@pracharath.ac.th
itauser072@pracharath.ac.th
itauser073@pracharath.ac.th
itauser074@pracharath.ac.th
itauser075@pracharath.ac.th
itauser076@pracharath.ac.th
itauser077@pracharath.ac.th
itauser078@pracharath.ac.th
itauser079@pracharath.ac.th
itauser080@pracharath.ac.th
itauser081@pracharath.ac.th
itauser082@pracharath.ac.th
itauser083@pracharath.ac.th
itauser084@pracharath.ac.th
itauser085@pracharath.ac.th
itauser086@pracharath.ac.th
itauser087@pracharath.ac.th
itauser088@pracharath.ac.th
itauser089@pracharath.ac.th

สพป.

พัทลุง เขต 1

itauser090@pracharath.ac.th
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คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

No.
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.

120

สพป.

Name
พัทลุง เขต 2
พิจิตร เขต 1
พิจิตร เขต 2
พิษณุโลก เขต 1
พิษณุโลก เขต 2
พิษณุโลก เขต 3
เพชรบุรี เขต 1
เพชรบุรี เขต 2
เพชรบูรณ์ เขต 1
เพชรบูรณ์ เขต 2
เพชรบูรณ์ เขต 3
แพร่ เขต 1
แพร่ เขต 2
ภูเก็ต
มหาสารคาม เขต 1
มหาสารคาม เขต 2
มหาสารคาม เขต 3
มุกดาหาร
แม่ฮ่องสอน เขต 1
แม่ฮ่องสอน เขต 2
ยโสธร เขต 1
ยโสธร เขต 2
ยะลา เขต 1
ยะลา เขต 2
ยะลา เขต 3
ร้อยเอ็ด เขต 1
ร้อยเอ็ด เขต 2
ร้อยเอ็ด เขต 3
ระนอง
ระยอง เขต 1

52

Username
itauser091@pracharath.ac.th
itauser092@pracharath.ac.th
itauser093@pracharath.ac.th
itauser094@pracharath.ac.th
itauser095@pracharath.ac.th
itauser096@pracharath.ac.th
itauser097@pracharath.ac.th
itauser098@pracharath.ac.th
itauser099@pracharath.ac.th
itauser100@pracharath.ac.th
itauser101@pracharath.ac.th
itauser102@pracharath.ac.th
itauser103@pracharath.ac.th
itauser104@pracharath.ac.th
itauser105@pracharath.ac.th
itauser106@pracharath.ac.th
itauser107@pracharath.ac.th
itauser108@pracharath.ac.th
itauser109@pracharath.ac.th
itauser110@pracharath.ac.th
itauser111@pracharath.ac.th
itauser112@pracharath.ac.th
itauser113@pracharath.ac.th
itauser114@pracharath.ac.th
itauser115@pracharath.ac.th
itauser116@pracharath.ac.th
itauser117@pracharath.ac.th
itauser118@pracharath.ac.th
itauser119@pracharath.ac.th
itauser120@pracharath.ac.th

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

No.
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.

150

สพป.

Name
ระยอง เขต 2
ราชบุรี เขต 1
ราชบุรี เขต 2
ลพบุรี เขต 1
ลพบุรี เขต 2
ลาปาง เขต 1
ลาปาง เขต 2
ลาปาง เขต 3
ลาพูน เขต 1
ลาพูน เขต 2
เลย เขต 1
เลย เขต 2
เลย เขต 3
ศรีสะเกษ เขต 1
ศรีสะเกษ เขต 2
ศรีสะเกษ เขต 3
ศรีสะเกษ เขต 4
สกลนคร เขต 1
สกลนคร เขต 2
สกลนคร เขต 3
สงขลา เขต 1
สงขลา เขต 2
สงขลา เขต 3
สตูล
สมุทรปราการ เขต 1
สมุทรปราการ เขต 2
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สระแก้ว เขต 1
สระแก้ว เขต 2
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Username
itauser121@pracharath.ac.th
itauser122@pracharath.ac.th
itauser123@pracharath.ac.th
itauser124@pracharath.ac.th
itauser125@pracharath.ac.th
itauser126@pracharath.ac.th
itauser127@pracharath.ac.th
itauser128@pracharath.ac.th
itauser129@pracharath.ac.th
itauser130@pracharath.ac.th
itauser131@pracharath.ac.th
itauser132@pracharath.ac.th
itauser133@pracharath.ac.th
itauser134@pracharath.ac.th
itauser135@pracharath.ac.th
itauser136@pracharath.ac.th
itauser137@pracharath.ac.th
itauser138@pracharath.ac.th
itauser139@pracharath.ac.th
itauser140@pracharath.ac.th
itauser141@pracharath.ac.th
itauser142@pracharath.ac.th
itauser143@pracharath.ac.th
itauser144@pracharath.ac.th
itauser145@pracharath.ac.th
itauser146@pracharath.ac.th
itauser147@pracharath.ac.th
itauser148@pracharath.ac.th
itauser149@pracharath.ac.th
itauser150@pracharath.ac.th

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

No.
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180

สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.
สพป.

Name
สระบุรี เขต 1
สระบุรี เขต 2
สิงห์บุรี
สุโขทัย เขต 1
สุโขทัย เขต 2
สุพรรณบุรี เขต 1
สุพรรณบุรี เขต 2
สุพรรณบุรี เขต 3
สุราษฎร์ธานี เขต 1
สุราษฎร์ธานี เขต 2
สุราษฎร์ธานี เขต 3
สุรินทร์ เขต 1
สุรินทร์ เขต 2
สุรินทร์ เขต 3
หนองคาย เขต 1
หนองคาย เขต 2
หนองบัวลาภู เขต 1
หนองบัวลาภู เขต 2
อ่างทอง
อานาจเจริญ
อุดรธานี เขต 1
อุดรธานี เขต 2
อุดรธานี เขต 3
อุดรธานี เขต 4
อุตรดิตถ์ เขต 1
อุตรดิตถ์ เขต 2
อุทัยธานี เขต 1
อุทัยธานี เขต 2
อุบลราชธานี เขต 1

Username
itauser151@pracharath.ac.th
itauser152@pracharath.ac.th
itauser153@pracharath.ac.th
itauser154@pracharath.ac.th
itauser155@pracharath.ac.th
itauser156@pracharath.ac.th
itauser157@pracharath.ac.th
itauser158@pracharath.ac.th
itauser159@pracharath.ac.th
itauser160@pracharath.ac.th
itauser161@pracharath.ac.th
itauser162@pracharath.ac.th
itauser163@pracharath.ac.th
itauser164@pracharath.ac.th
itauser165@pracharath.ac.th
itauser166@pracharath.ac.th
itauser167@pracharath.ac.th
itauser168@pracharath.ac.th
itauser169@pracharath.ac.th
itauser170@pracharath.ac.th
itauser171@pracharath.ac.th
itauser172@pracharath.ac.th
itauser173@pracharath.ac.th
itauser174@pracharath.ac.th
itauser175@pracharath.ac.th
itauser176@pracharath.ac.th
itauser177@pracharath.ac.th
itauser178@pracharath.ac.th
itauser179@pracharath.ac.th

สพป.

อุบลราชธานี เขต 2

itauser180@pracharath.ac.th
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คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

No.
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210

สพป.
สพป.
สพป.
สพม.
สพม.
สพม.
สพม.
สพม.
สพม.
สพม.
สพม.
สพม.
สพม.
สพม.
สพม.
สพม.
สพม.
สพม.
สพม.
สพม.
สพม.
สพม.
สพม.
สพม.
สพม.
สพม.
สพม.
สพม.
สพม.
สพม.

Name
อุบลราชธานี เขต 3
อุบลราชธานี เขต 4
อุบลราชธานี เขต 5
กรุงเทพมหานคร 1
กรุงเทพมหานคร 2
กาญจนบุรี
กาฬสินธุ์
กาแพงเพชร
ขอนแก่น
จันทบุรี ตราด
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี ระยอง
ชัยภูมิ
เชียงราย
เชียงใหม่
ตรัง กระบี่
ตาก
นครปฐม
นครพนม
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค์
นนทบุรี
นราธิวาส
น่าน
บึงกาฬ
บุรีรัมย์
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี นครนายก
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Username
itauser181@pracharath.ac.th
itauser182@pracharath.ac.th
itauser183@pracharath.ac.th
itauser184@pracharath.ac.th
itauser185@pracharath.ac.th
itauser186@pracharath.ac.th
itauser187@pracharath.ac.th
itauser188@pracharath.ac.th
itauser189@pracharath.ac.th
itauser190@pracharath.ac.th
itauser191@pracharath.ac.th
itauser192@pracharath.ac.th
itauser193@pracharath.ac.th
itauser194@pracharath.ac.th
itauser195@pracharath.ac.th
itauser196@pracharath.ac.th
itauser197@pracharath.ac.th
itauser198@pracharath.ac.th
itauser199@pracharath.ac.th
itauser200@pracharath.ac.th
itauser201@pracharath.ac.th
itauser202@pracharath.ac.th
itauser203@pracharath.ac.th
itauser204@pracharath.ac.th
itauser205@pracharath.ac.th
itauser206@pracharath.ac.th
itauser207@pracharath.ac.th
itauser208@pracharath.ac.th
itauser209@pracharath.ac.th
itauser210@pracharath.ac.th

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

No.
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240

Name
สพม.
สพม.
สพม.
สพม.
สพม.
สพม.
สพม.
สพม.
สพม.
สพม.
สพม.
สพม.
สพม.
สพม.
สพม.
สพม.
สพม.
สพม.
สพม.
สพม.
สพม.
สพม.
สพม.
สพม.
สพม.
สพม.
สพม.
สพม.
สพม.
สพม.

ปัตตานี
พระนครศรีอยุธยา
พะเยา
พังงา ภูเก็ต ระนอง
พัทลุง
พิจิตร
พิษณุโลก อุตรดิตถ์
เพชรบุรี
เพชรบูรณ์
แพร่
มหาสารคาม
มุกดาหาร
แม่ฮ่องสอน
ยะลา
ร้อยเอ็ด
ราชบุรี
ลพบุรี
ลาปาง ลาพูน
เลย หนองบัวลาภู
ศรีสะเกษ ยโสธร
สกลนคร
สงขลา สตูล
สมุทรปราการ
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
สระแก้ว
สระบุรี
สิงห์บุรี อ่างทอง
สุโขทัย
สุพรรณบุรี
สุราษฏร์ธานี ชุมพร
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Username
itauser211@pracharath.ac.th
itauser212@pracharath.ac.th
itauser213@pracharath.ac.th
itauser214@pracharath.ac.th
itauser215@pracharath.ac.th
itauser216@pracharath.ac.th
itauser217@pracharath.ac.th
itauser218@pracharath.ac.th
itauser219@pracharath.ac.th
itauser220@pracharath.ac.th
itauser221@pracharath.ac.th
itauser222@pracharath.ac.th
itauser223@pracharath.ac.th
itauser224@pracharath.ac.th
itauser225@pracharath.ac.th
itauser226@pracharath.ac.th
itauser227@pracharath.ac.th
itauser228@pracharath.ac.th
itauser229@pracharath.ac.th
itauser230@pracharath.ac.th
itauser231@pracharath.ac.th
itauser232@pracharath.ac.th
itauser233@pracharath.ac.th
itauser234@pracharath.ac.th
itauser235@pracharath.ac.th
itauser236@pracharath.ac.th
itauser237@pracharath.ac.th
itauser238@pracharath.ac.th
itauser239@pracharath.ac.th
itauser240@pracharath.ac.th

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

No.
241
242
243
244
245

Name
สพม.
สพม.
สพม.
สพม.
สพม.

สุรินทร์
หนองคาย
อุดรธานี
อุทัยธานี ชัยนาท
อุบลราชธานี อานาจเจริญ
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Username
itauser241@pracharath.ac.th
itauser242@pracharath.ac.th
itauser243@pracharath.ac.th
itauser244@pracharath.ac.th
itauser245@pracharath.ac.th

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ภาคผนวก ข
รายชื่อคณะจัดทา
คู่มือการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คณะจัดทา
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
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____________________________
ที่ปรึกษา
1. นายอัมพร พินะสา
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. นายอุทิศ บัวศรี
รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
4. นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธารง ผู้อานวยการสานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
5. นางอรนุช มั่งมีสุขศิริ
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สพฐ.
คณะทางาน
1. นายวีระศักดิ์ พลมณี
2. นายประจักษ์ สระแก้ว
3. นางบรรเจิด อุ่นมณีรัตน์
4. นางกิตติมา เย็นกาย
5. นายชัยยุทธ สมบูรณ์
6. นางสาวนิชานันท์ สัญญเดช
7. นางวัชรา คาภู่
8. นางสมทรง ภิรมย์รส
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

นางสาวสุธาทิพย์ เลิศล้า
นายอินสวน สาธุเม
นางจินดาภา ละฟู่
นายพินิจ เชื้อแพ่ง
นางสาวกิ่งนภา สกุลตั้ง
นางยุวดี ชุมปัญญา
นายวินัย อสุณี ณ อยุธยา
นายเฉลิมพล สายหอม
นายปริญญา อินทรา
นายอานนท์ วงศ์วิศิษฎ์รังสี
นางสาวกชพร พันธ์ศิริ
นายประยุทธ์ ศรีบุญเรือง

รองผู้อานวยการ สพม.อุบลราชธานี อานาจเจริญ
รองผู้อานวยการ สพป.สุรินทร์ เขต 1
รองผู้อานวยการ สพป.ราชบุรี เขต 2
รองผู้อานวยการ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ สพป.ตรัง เขต 2
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ สพม.สุพรรณบุรี
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ศึกษานิเทศก์ สพป.กรุงเทพมหานคร
ศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
ศึกษานิเทศก์ สพป.นครสวรรค์ เขต 2
ศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต 1
ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 3
ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 1
ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต 3
ศึกษานิเทศก์ สพม.นนทบุรี
ศึกษานิเทศก์ สพม.อุบลราชธานี อานาจเจริญ
ศึกษานิเทศก์ สพม.อุบลราชธานี อานาจเจริญ
นิติกร สพป.ชลบุรี เขต 2
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

นายนคร เจือจันทร์
จสอ. ณพล ยะนินทร
นางสุภัทรา เพลียหาญ
นางสาวพิไลภรณ์ ตระกูลพันธุ์เลิศ
นายเสวก บุญประสพ
นายนฤพงษ์ พิมพ์ทอง
นางจินตนา ถาคา
นางธัญมัย แฉล้มเขตต์
นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์
นางสาวอิฏฐิรา ทรงกิติพิศาล
นางสาวเปรมฤทัย เลิศบารุงชัย
นายจักรพงษ์ วงค์อ้าย
นายสพลกิตติ์ สังข์ทิพย์
นางสาวณัฐรดา เนตรสว่าง
นางสาวมณฑาทิพย์ ศิริสุมทุม
นางสาวศรัญญา โชติ
นายสหัสพล ษรบัณฑิต
นางสาวปิยฉัตร สิงห์ทองคา

นิติกร สพป.สุรินทร์ เขต 3
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.สระแก้ว เขต 2
นักจัดการงานทั่วไป สพป.ลาพูน เขต 1
นักประชาสัมพันธ์ สพป.ปทุมธานี เขต 2
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลตาก สพป.ตาก เขต 1
ผู้อานวยการโรงเรียนเชาวน์วัศ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสังเวช สพม.กรุงเทพมหานคร 1
ผู้อานวยการโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม สพม.กรุงเทพมหานคร 2
ผู้อานวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา สพม.สุพรรณบุรี
รองผู้อานวยการโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ สพม.กรุงเทพมหานคร 2
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบและเครือข่ายเทคโนโลยี สทร.
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารทั่วไป สนก.
นักวิชาการศึกษา สนก.
นักจัดการงานทั่วไป สนก.
นักจัดการงานทั่วไป สนก.
พนักงานบันทึกข้อมูล สนก.
พนักงานจ้างเหมาบริการ สนก.
พนักงานจ้างเหมาบริการ สนก.

บรรณาธิการ
นายจักรพงษ์ วงค์อ้าย

ผู้อานวยการกลุ่มบริหารทั่วไป สนก.

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
นางสาวสุธาทิพย์ เลิศล้า

ศึกษานิเทศก์ สพป.กรุงเทพมหานคร

ออกแบบปก/รูปเล่ม
นายอานนท์ วงศ์วิศิษฎ์รังสี
ศึกษานิเทศก์ สพม.อุบลราชธานี อานาจเจริญ
_____________________________________
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