คำนำ
คู่มือการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้น ที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ออนไลน์ ประจาปี 2565 ฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อให้สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย
ได้ใช้ในการศึกษารายละเอียดและเตรียมความพร้อมสาหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนิน งานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

ออนไลน์ ประจาปี 2565

ประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ITA ข้อมูลพื้นฐานของการประเมิน ระเบียบวิธีในการประเมิน
หลักเกณฑ์การประเมินผล ประเด็นในการประเมินและวิธีการประเมินผ่านระบบ ITA Online ทั้งนี้เพื่อให้
การประเมินบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษาขอนแก่ น เขต 4 ขอขอบคุ ณ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ส านั ก งาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ที่ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นในการรณรงค์และเสริมสร้างวัฒนธรรม
ขององค์กร จนน าไปสู่ การขยายผลเพื่ อพัฒ นาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในสถานศึกษา
และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจนประสบผลสาเร็จ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาขอนแก่น เขต 4 ออนไลน์ ประจาปี 2565 ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์และ
สามารถสร้ างความเข้าใจเกี่ย วกับแนวทางการประเมินและกรอบการประเมินที่เป็นมาตรฐานในทิศทาง
เดียวกัน เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสและภาพลักษณ์ในการดาเนินงานของหน่วยงาน มีการ
ดาเนิ น งานที่ มุ่ ง ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่อ ประชาชนและส่ ว นรวมเป็ น ส าคัญ และลดโอกาสที่จ ะเกิ ด การทุ จ ริ ต
และประพฤติมิชอบในหน่วยงาน ส่งผลให้หน่วยงานสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ ในแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ(พ.ศ. 2561 – 2580) ต่อไป
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บทที่ 1 บทนำ
ควำมเป็นมำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ(สำนักงำน ป.ป.ช.) ได้พัฒ นำ
เครื่องมือกำรประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริต และเป็นกลไกในกำรสร้ำงควำมตระหนัก
ให้ ห น่ ว ยงำนภำครั ฐ มี ก ำรดำเนิ น งำนอย่ ำงโปร่งใสและมี คุ ณ ธรรมโดยใช้ชื่ อ ว่ำ “กำรประเมิ น คุณ ธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ(Integrity and Transparency Assessment: ITA)”
เป็ น กลยุ ท ธ์ ที่ ส ำคั ญ ของยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ว่ ำ ด้ ว ยกำรป้ อ งกั น และปรำบปรำมกำรทุ จ ริ ต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งถือเป็ น กำรยกระดับให้ กำรประเมินคุณ ธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน
ของหน่ วยงำนภำครัฐ ให้เป็ น “มำตรกำรป้ องกันกำรทุจริตเชิงรุก ” ที่หน่วยงำนภำครัฐทั่วประเทศจะต้อง
ดำเนิน กำร โดยมุ่งหวังให้ห น่ วยงำนภำครัฐที่เข้ำรับกำรประเมิน ได้รับทรำบผลกำรประเมินและแนวทำง
ในกำรพัฒ นำและยกระดับหน่วยงำนในด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนได้อย่ำงเหมำะสม
และที่ผ่ำนมำพบว่ำ หลำยหน่วยงำนนำกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครั ฐ ไปเป็ น กรอบในกำรพั ฒ นำและยกระดั บ กำรบริห ำรกำรจั ด กำร ให้ เป็ น ไปตำมหลั ก ธรรมำภิ บ ำล
เกิดกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรและกำรอำนวยควำมสะดวกต่อประชำชน ให้เข้ำถึงกำรบริกำร
สำธำรณะด้ว ยควำมเป็ น ธรรมผ่ ำนกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีมำตรฐำน มีกำรประกำศขั้นตอนและระยะเวลำ
ในกำรให้ บ ริ ก ำรอย่ ำ งชั ด เจน นอกจำกนี้ ใ นด้ ำ นบริ ห ำรจั ด กำรในหน่ ว ยงำนก็ ยั ง พบว่ ำ หน่ ว ยงำน
ให้ควำมสำคัญกับกำรป้องกัน ในประเด็นที่อำจเป็นควำมเสี่ยงหรือเป็นช่องทำงที่อำจจะก่อให้เกิดกำรทุจริต
กำรรับสินบนหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และสำมำรถยับยั้งกำรทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อำจ
เกิ ด ขึ้ น ได้ อ ย่ ำงเท่ ำ ทั น สถำนกำรณ์ ซึ่ งเมื่ อ หน่ ว ยงำนภำครั ฐ ทั่ ว ประเทศมี ก ำรป้ อ งกั น กำรทุ จ ริ ต เชิ ง รุ ก
ในลักษณะดังกล่ำว ก็จะทำให้กำรทุจริตในภำพรวมของประเทศลดลงได้ในที่สุด ตลอดจนยังผลักดันให้เกิด
ทิศทำงกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรทำงำนภำยในหน่วยงำนในภำพรวมของประเทศ ให้มีประสิทธิภำพมำก
ยิ่งขึ้นอีกด้วย กำรดำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่ ผ่ ำ นมำ ถื อ ว่ ำ ประสบควำมส ำเร็ จ เป็ น อย่ ำ งยิ่ ง
โดยได้รับ ควำมร่ วมมือจำกหน่ วยงำนภำครัฐ ที่เข้ำร่ว มเป็น อย่ำงดีและได้รับเสี ยงสะท้ อนว่ำ กำรประเมิ น
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐนั้น เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้หน่วยงำนที่รับ
กำรประเมิ น ได้มี ก ำรตรวจสอบและสอบทำนตนเอง มี ก ำรปรับ ปรุง กำรดำเนิ น งำนให้ เป็ น ไปตำมหลั ก
ธรรมำภิ บ ำล ในส่ ว นที่ ยั งขำดตกบกพร่ อ ง มีก ำรพั ฒ นำระบบงำนให้ เกิ ดควำมโปร่งใส มีก ำรปรับ ปรุง
กำรบริห ำรงำนและกำรปฏิบั ติงำนอย่ำงเป็ นธรรม ทั้งต่อบุคลำกรในหน่วยงำนและต่อผู้ มีส่ วนได้ส่วนเสี ย
ของหน่วยงำนได้เป็นอย่ำงดี
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ปัจจุบันกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ได้ถูกกำหนด
เป็นตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยของแผนแม่บ ทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นที่ 21 กำรต่อต้ำนกำรทุจริต
และประพฤติ มิ ช อบ(พ.ศ. 2561 – 2580) โดยในระยะแรก(พ.ศ. 2561 – 2565) ก ำหนดค่ ำ เป้ ำ หมำย
ให้ ห น่ ว ยงำนภำครั ฐที่ มีผ ลกำรประเมิน ผ่ ำนเกณฑ์ (85 คะแนนขึ้น ไป) ไม่ น้อยกว่ำร้อยละ 80 ส ำนั กงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนนอกจำกจะเป็นหน่วยงำนระดับกรม ที่รับกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรดำเนินงำนจำกสำนักงำน ป.ป.ช. แล้ว ยังเป็นหน่วยงำนที่นำเครื่องมือกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่ งใสในกำรดำเนิ น งำนของหน่ ว ยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ไปขยำยผลเพื่ อพั ฒ นำและยกระดั บ คุณ ธรรมและควำมโปร่งใสของหน่ ว ยงำนในสั งกั ด โดยกำรประเมิ น
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ จำนวน 225 เขต อย่ำงต่อเนื่อง
และได้พัฒ นำนวัตกรรมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึ ก ษำในรู ป แบบออนไลน์ โดยมี แ นวคิ ด กำรพั ฒ นำนวั ต กรรมกำรประเมิ น ด้ ว ยระบบ ITA Online
เพื่อควำมสะดวกในกำรจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วในกำรวิเครำะห์และประมวลผล โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบ
เวลำจริ ง (Real-time system) และกำรประเมิ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพลดภำระงำนด้ ำนเอกสำร (Paperless)
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่รับกำรประเมิน โดยปรับปรุงระบบกำรเก็บข้อมูล ให้เป็นแบบออนไลน์เต็ม
รูป แบบ ในปี งบประมำณ พ.ศ. 2562 ส ำนักงำน ป.ป.ช. โดยศู นย์ป ระเมิน คุณ ธรรมและควำมโปร่งใส
ของหน่วยงำนภำครัฐได้พัฒนำเกณฑ์กำรประเมิน ให้เกิดกำรสนับสนุนต่อกำรยกระดับค่ำคะแนนดัชนีกำรรับรู้
กำรทุจริตของประเทศไทยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นไปตำมทิศทำงของยุทธศำสตร์ชำติ ว่ำด้วยกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุ จ ริ ต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยได้ สั งเครำะห์ ผ ลกำรวิ จั ย เรื่อ งแนวทำง
กำรปรั บ ปรุ ง และแนวกำรพั ฒ นำเครื่ อ งมื อ กำรประเมิ น คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ ง ใสในกำรด ำเนิ น งำน
ของหน่วยงำนภำครัฐ เพื่อนนำไปสู่กำรยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions
Index: CPI) ของประเทศไทยให้ สู งขึ้น และพัฒ นำเกณฑ์ กำรประเมินให้ ส ำมำรถป้องกันกำรทุ จริตเชิงรุก
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งมีกำรบูรณำกำรเครื่องมือส่งเสริมด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสจำกหน่ วยงำน
อื่น ที่ เกี่ย วข้ องเพื่ อให้ เป็ น ไปในทิ ศ ทำงเดีย วกั น ลดควำมซ้ำซ้ อนของกำรด ำเนิ น กำรและมุ่ งเน้ น กำรร่ว ม
ด ำเนิ น กำร ขั บ เคลื่ อ นด้ ำ นธรรมำภิ บ ำลในภำพรวมของประเทศ ส่ งผลให้ ห น่ ว ยงำนรำชกำรที่ ได้ รั บ
กำรประเมิน ได้ประโยชน์ จำกกำรประเมิน และนำผลกำรประเมินไปกำรปรับปรุงและพัฒ นำประสิทธิภำพ
ในกำรปฏิบัติงำนและได้รับประโยชน์ในมุมของกำรสื่อสำรภำพลักษณ์องค์กร โดยเฉพำะกำรแสดงให้สังคม
และสำธำรณชนรับรู้ ว่ำหน่วยงำนให้ควำมสำคัญกับกำรเปิดเผยข้อมูลและกำรป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำน
อย่ำงไร และกำรดำเนินกำรดังกล่ำวไม่เป็นต้นทุนหรือภำระของหน่วยงำนมำกเกินไป รวมทั้งต้องไม่เป็นภำระ
กับบุคคลที่เข้ำร่วมกระบวนกำรประเมินด้วย
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แนวทำงกำรประเมิน ITA Online ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ส ำหรั บ เกณฑ์ ก ำรประเมิ น คุ ณ ธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนิ น งำนของส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่
กำรศึ ก ษำออนไลน์ ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ.2565 ยั ง คงใช้ ก รอบแนวทำงกำรประเมิ น เช่ น เดี ย วกั บ
ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ที่ผ่ำนมำ เพื่อให้ห น่วยงำนภำครัฐที่เข้ำรับกำรประเมินได้มีกำรปรับปรุงพัฒ นำ
อย่ำงเชื่อมโยงและต่อเนื่ อง ทำให้ เห็ น พัฒ นำกำรในด้ำนคุณ ธรรมและควำมโปร่งใสของหน่ว ยงำนภำครัฐ
ได้อย่ ำงชัดเจน โดยมีกำรปรั บ ปรุงในรำยละเอียดของระเบียบวิธีกำรประเมิน และประเด็น กำรประเมิ น
เล็กน้อย เพื่อแก้ไขปรับปรุงข้อจำกัดของกำรประเมินให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น แต่เนื่องด้วยมีกำรแพร่
ระบำดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนำ 2019 (โควิ ด -19) ระลอกใหม่ ขึ้ น อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง ในเขตพื้ น ที่
กรุงเทพมหำนคร ปริมณฑล และทุกจังหวัดทั่วประเทศ เป็นผลให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมำก สำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 4 จึงกำหนดมำตรกำรป้องกันและควบคุมสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนำ 2019 รวมทั้ งกำรปรับ ลดเวลำและวัน ท ำงำนของบุ ค ลำกรในสั งกั ด
เพื่อป้องกัน ควบคุมและจำกัดกำรแพร่ระบำดตำมมำตรกำรของศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์ กำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) โดยให้บุคลำกรและหน่วยงำนในสังกัดจัดบุคลำกรหมุ นเวียนมำ
ปฏิบัติงำน ณ สถำนที่ทำงำน มอบหมำยงำนให้ บุคลำกรในสั งกัดปฏิบัติงำน ณ ที่พัก อำศัย เลื่อนกำรจัด
ประชุม กำรฝึกอบรม หรือกำรสัมมนำต่ำง ๆ ออกไป งดกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมใดๆที่ต้องมี
กำรรวมกลุ่ ม และปฏิ บั ติ ต ำมมำตรกำรเว้ น ระยะห่ ำ งทำงสั ง คม (Social Distancing) อย่ ำ งเคร่ ง ครั ด
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำออนไลน์ จึงต้องมี
กำรปรับแผนกำรดำเนินกิจกรรมให้สอดรับกับสถำนกำรณ์ และปรับรูปแบบในกำรดำเนิน กิจกรรมบำงอย่ำง
เพื่อสนองตอบมำตรกำรสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนดังกล่ำวข้ำงต้น เพื่อให้กำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำออนไลน์ ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ.2565 บรรลุตำมวัตถุประสงค์
แนวทำงกำรประเมิน ITA Online
ส ำหรั บ เกณฑ์ ก ำรประเมิ น คุ ณ ธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนิ น งำนของส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำออนไลน์ ยังคงใช้กรอบแนวทำงกำรประเมินเช่นเดียวกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ เพื่อให้สำนักงำน
เขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำที่ เข้ ำ รั บ กำรประเมิ น ได้ ท รำบผลกำรประเมิ น ตลอดจนข้ อ เสนอแนะที่ จ ะน ำไปสู่
กำรปรับปรุงพัฒนำคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนอย่ำงเชื่อมโยงและต่อเนื่อง โดยมีกำรเก็บข้อมูล
จำก 3 ส่วน ดังนี้
ส่ ว นที่ 1 กำรเก็ บ ข้ อ มู ล จำกบุ ค ลำกรในส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ (Internal Integrity and
Transparency Assessment: IIT) โดยเปิดโอกำสให้บุคลำกรทุกระดับที่ปฏิบัติงำนมำได้มีโอกำสสะท้อนและ
แสดงควำมคิดเห็น ต่อคุณธรรมและควำมโปร่งใสของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ โดยสอบถำมกำรรับรู้และ
ควำมคิดเห็นใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่
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ตัวชี้วัดที่ 1 กำรปฏิบัติหน้ำที่
ตัวชี้วัดที่ 2 กำรใช้งบประมำณ
ตัวชี้วัดที่ 3 กำรใช้อำนำจ
ตัวชี้วัดที่ 4 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร
ตัวชี้วัดที่ 5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต
ส่ ว นที่ 2 กำรเก็ บ ข้ อ มู ล จำกผู้ รั บ บริ ก ำรหรื อ ผู้ ติ ด ต่ อ ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ (External
Integrity and Transparency Assessment: EIT) โดยเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำรหรือผู้ติดต่อ สำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ ได้มีโอกำสสะท้อนและแสดงควำมคิดเห็นต่อกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
โดยสอบถำมกำรรับรู้และควำมคิดเห็นใน 3 ตัวชี้วัดได้แก่
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภำพกำรดำเนินงำน
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร
ตัวชี้วัดที่ 8 กำรปรับปรุงระบบกำรทำงำน
ส่วนที่ 3 กำรเปิดเผยข้อมูลทำงเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (Open Data Integrity and
Transparency Assessment: OIT) เป็ น กำรตรวจสอบระดั บ กำรเปิ ด เผยข้ อ มู ล ของส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่
กำรศึ ก ษำที่ เผยแพร่ ไว้ ทำงหน้ ำ เว็ บ ไซต์ ห ลั ก ของส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ โดยมี ค ณะที่ ป รึ ก ษำ
กำรประเมิน เป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลและให้คะแนน พร้อมข้อเสนอแนะตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินที่กำหนด
แบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัด ได้แก่
ตัวชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐำน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 กำรบริหำรงำน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 กำรบริหำรเงินงบประมำณ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส
ตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 กำรดำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มำตรกำรภำยในเพื่อป้องกันกำรทุจริต
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรประเมิน ITA Online
ในกำรขับ เคลื่ อนกำรประเมิน ITA Online จำเป็ นที่ จะต้องมีห ลำยหน่ ว ยงำนร่ว มกัน ขับ เคลื่ อ น
กำรประเมิน ITA Online ให้สำมำรถดำเนินกำรได้อย่ำงเรียบร้ อยและเป็นไปตำมกรอบระยะเวลำที่กำหนด
ประกอบด้วย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้ นฐำน เป็นหน่วยศูนย์กลำงในกำรดำเนินกำรประเมิน
ในภำพรวม โดยมีห น้ ำที่กำหนดกลไกและกระบวนกำรในกำรขับ เคลื่อนกำรประเมินคุณ ธรรมและควำม
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โปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำออนไลน์ รวมไปถึงหลักกำรและหลักเกณฑ์ต่ำงๆ
ในกำรประเมิ น กำรก ำกั บ ติ ด ตำมกำรประเมิ น และกำรด ำเนิ น กำรต่ อ ผลกำรประเมิ น เพื่ อ น ำเสนอต่ อ
สำนักงำน ป.ป.ช. สำนักงำน ป.ป.ช. มีบทบำทในกำรร่วมกำหนดแนวทำงและร่วมกำกับติดตำมกำรประเมิน
รวมไปถึงกำรประสำนงำนในระหว่ำงกระบวนกำรต่ำงๆในกำรประเมิน
นอกจำกนี้ ผลกำรประเมิ น คุ ณ ธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนิ น งำนของส ำนั กงำนเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ยังถูกกำหนดเป็นตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ
ในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ตัวชี้วัดที่ 7 กำรกำกับดูแลกำรทุจริตในส่วนของกำร
ประเมินกำรกำกับดูแลกำรทุจริตของผู้บริหำรองค์กำรอีกด้วย
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เป็นกลุ่มเป้ำหมำยที่รับกำรประเมิน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
จำเป็นที่จะต้องศึกษำเอกสำรคู่มือกำรประเมินคุณธรรม และควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำออนไลน์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ให้เกิดควำมเข้ำใจ รวมถึงศึกษำขั้นตอน
กำรประเมิน กรอบระยะเวลำดำเนินกำรและกำรใช้งำนระบบ ITA Online เพื่อให้กำรประเมินบรรลุผลตำม
วัตถุประสงค์และเป็นไปตำมกรอบระยะเวลำที่กำหนด
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บทที่ 2 เกณฑ์กำรประเมิน
เกณฑ์กำรประเมินคุณ ธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึกษำ
ออนไลน์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จำแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่
1) กำรปฏิบัติหน้ำที่
2) กำรใช้งบประมำณ
3) กำรใช้อำนำจ
4) กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร
5) กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต
6) คุณภำพกำรดำเนินงำน
7) ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร
8) กำรปรับปรุงระบบกำรทำงำน
9) กำรเปิดเผยข้อมูล
10) กำรป้องกันกำรทุจริต
รำยละเอียดตั วชี้วัด ของแบบวัด IIT แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (Internal
Integrity and Transparency Assessment: IIT) ใช้ เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ในตั ว ชี้ วั ด ที่ 1 – ตั ว ชี้ วั ด ที่ 5
ประกอบด้วย
รำยละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด IIT
ตัวชี้วัดที่ 1 กำรปฏิบัติหน้ำที่ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำย
ในหน่ ว ยงำน ต่ อ กำรปฏิ บั ติ ง ำนของบุ ค ลำกรอื่ น ในหน่ ว ยงำนของตนเอง ในประเด็ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
กำรปฏิบัติงำนโดยยึดหลักตำมมำตรฐำน มีควำมโปร่งใส ปฏิบัติงำนหรือดำเนินกำรตำมขั้นตอนและระยะเวลำ
ที่กำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่ำงเท่ำเทียมกัน ไม่ว่ำจะเป็นผู้มำติดต่อทั่วไปหรือผู้มำติดต่อ
ที่รู้จักกันเป็นกำรส่วนตัว รวมไปถึงกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมุ่งมั่นเต็มควำมสำมำรถ และมีควำมรับผิดชอบต่องำน
ในหน้ ำที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ ซึ่ งล้ ว นถื อเป็ น ลั กษณะกำรปฏิ บั ติห น้ ำที่ ในฐำนะเจ้ำหน้ ำที่ ข องรัฐ อย่ำงมี คุ ณ ธรรม
นอกจำกนี้ ยังประเมินกำรรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมกำรเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์
อื่นๆ ของบุคลำกรอื่นในหน่วยงำนทั้งในกรณีที่ แลกกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ และในกรณีช่วงเทศกำลหรือวำระ
ส ำคั ญ ต่ ำ งๆ ตำมขนบธรรมเนี ย มประเพณี หรื อ แม้ แ ต่ ก รณี ก ำรให้ เงิ น ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ๆ
ต่อบุคคลภำยนอก ซึ่งถือเป็นควำมเสี่ยงที่อำจจะก่อให้เกิดกำรรับสินบนได้ในอนำคต
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ตัวชี้วัดที่ 1 กำรปฏิบัติหน้ำที่ ประกอบด้วยข้อคำถำมจำนวน 6 ข้อ ดังนี้
ประเด็นกำรประเมิน
i1 บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน ปฏิบัติงำน/ให้บริกำร น้อยที่สุด
แก่ผู้มำติดต่อตำมประเด็นดังต่อไปนี้ มำกน้อยเพียงใด หรือไม่มีเลย
 เป็นไปตำมขั้นตอนที่กำหนด
 เป็นไปตำมระยะเวลำที่กำหนด

ระดับ
น้อย

มำก

มำกที่สุด

มำก

มำกที่สุด

มำก

มำกที่สุด

ระดับ
ประเด็นกำรประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

i2 บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน ปฏิบัติงำน/ให้บริกำร
แก่ผู้มำติดต่อทั่วๆ ไป กับผู้มำติดต่อที่รู้จักเป็นกำรส่วน
ตัวอย่ำงเท่ำเทียมกัน มำกน้อยเพียงใด
ประเด็นกำรประเมิน
i3 บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน มีพฤติกรรม
ในกำรปฏิบัติงำน ตำมประเด็นดังต่อไปนี้ อย่ำงไร
 มุ่งผลสำเร็จของงำน
 ให้ควำมสำคัญกับงำนมำกกว่ำธุระส่วนตัว
 พร้อมรับผิดชอบ หำกควำมผิดพลำดเกิดจำกตนเอง

ระดับ
น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

ประเด็นกำรประเมิน
i4 บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน มีกำรเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จำกผู้มำติดต่อ
เพื่อแลกกับกำรปฏิบัติงำน กำรอนุมัติ อนุญำต หรือให้บริกำร หรือไม่
 เงิน
 ทรัพย์สิน
 ประโยชน์อื่นๆ ที่อำจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น กำรลดรำคำ กำรรับควำมบันเทิง เป็นต้น
หมำยเหตุ: เป็นกำรเรียกรับที่นอกเหนือจำกที่กฎหมำยกำหนดให้รับได้ เช่น
ค่ำธรรมเนียม ค่ำบริกำร ค่ำปรับ เป็นต้นประเด็นกำรประเมิน

ระดับ
มี

ไม่มี
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ประเด็นกำรประเมิน
i5 นอกเหนือจำกกำรรับจำกญำติหรือจำกบุคคล ที่ให้กันในโอกำสต่ำง ๆ โดยปกติ
ตำมขนบธรรมเนียมประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตำมมำรยำทที่ปฏิบัติกัน
ในสังคมแล้ว บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน มีกำรรับสิ่งดังต่อไปนี้ หรือไม่
 เงิน
 ทรัพย์สิน
 ประโยชน์อื่นๆ ที่อำจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น กำรลดรำคำ กำรรับควำมบันเทิง
เป็นต้น
ประเด็นกำรประเมิน
i6 บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน มีกำรให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภำยนอกหรือ
ภำคเอกชน เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีและคำดหวังให้มีกำรตอบแทนในอนำคต
หรือไม่
 เงิน
 ทรัพย์สิน
 ประโยชน์อื่น ๆ เช่น กำรยกเว้นค่ำบริกำร กำรอำนวยควำมสะดวกเป็นกรณีพิเศษ
เป็นต้น

ระดับ
มี

ไม่มี

ระดับ
มี

ไม่มี
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ตัวชี้วัดที่ 2 กำรใช้งบประมำณ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกร
ภำยในหน่วยงำนต่อกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ของหน่วยงำนของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้จ่ำยเงิน
งบประมำณ นั บ ตั้งแต่กำรจัดทำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจำปีและเผยแพร่อย่ำงโปร่งใส ไปจนถึง
ลั กษณะกำรใช้ จ่ ำยงบประมำณของหน่ ว ยงำนอย่ำงคุ้มค่ำ เป็น ไปตำมวัตถุป ระสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์
แก่ตนเองหรือพวกพ้อง กำรเบิกจ่ำยเงินของบุคลำกรภำยในในเรื่องต่ำงๆ เช่น ค่ำทำงำนล่วงเวลำ ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ หรือค่ำเดินทำง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรตรวจรับพัสดุด้วย นอกจำกนี้
ยังให้ควำมสำคัญกับ กำรเปิดโอกำสให้ บุคลำกรภำยในมีส่วนร่วม ในกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ของหน่วยงำนตนเองได้
ตัวชี้วัดที่ 2 กำรใช้งบประมำณ ประกอบด้วยข้อคำถำมจำนวน 6 ข้อ ดังนี้
ระดับ
ประเด็นกำรประเมิน
น้อยที่สุด
น้อย
มำก มำกที่สุด
หรือไม่มีเลย
i7 ท่ำนรู้เกี่ยวกับแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจำปี
ของหน่วยงำนของท่ำน มำกน้อยเพียงใด
ระดับ
ประเด็นกำรประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มำก

มำกที่สุด

มำก

มำกที่สุด

i8 หน่วยงำนของท่ำน ใช้จ่ำยงบประมำณ โดยคำนึงถึง
ประเด็นดังต่อไปนี้ มำกน้อยเพียงใด
 คุ้มค่ำต่อประโยชน์ที่ได้รับ
 เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของงบประมำณที่ตั้งไว้
ระดับ
ประเด็นกำรประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

i9 หน่วยงำนของท่ำน ใช้จ่ำยงบประมำณเพื่อประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มำกน้อยเพียงใด
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ระดับ
ประเด็นกำรประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มำก

มำกที่สุด

มำก

มำกที่สุด

มำก

มำกที่สุด

i10 บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน มีกำรเบิกจ่ำยเงิน
ที่เป็นเท็จ เช่น ค่ำทำงำนล่วงเวลำ ค่ำวัสดุอุปกรณ์
หรือค่ำเดินทำง ฯลฯ มำกน้อยเพียงใด
ประเด็นกำรประเมิน
i11 หน่วยงำนของท่ำน มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง/กำรจัดหำ
พัสดุ และกำรตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้
มำกน้อยเพียงใด
 โปร่งใส ตรวจสอบได้
 เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบกำรรำยใดรำยหนึ่ง
ประเด็นกำรประเมิน
i12 หน่วยงำนของท่ำน เปิดโอกำสให้ท่ำนมีส่วนร่วม
ในกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ตำมประเด็น
ดังต่อไปนี้ มำกน้อยเพียงใด
 สอบถำม
 ทักท้วง
 ร้องเรียน

ระดับ
น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

ระดับ
น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย
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ตัวชี้วัดที่ 3 กำรใช้อำนำจ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำย
ในหน่ วยงำนต่ อกำรใช้ อ ำนำจของผู้ บั งคั บ บั ญ ชำของตนเอง ในประเด็ นที่ เกี่ ยวข้ องกั บกำรมอบหมำยงำน
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรคัดเลือกบุคลำกรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่ำงเป็นธรรม
และไม่เลื อกปฏิบั ติ รวมไปถึงกำรใช้อำนำจสั่ งกำรให้ ผู้ ใต้บังคับบัญ ชำทำในธุระส่ ว นตัว ของผู้ บังคับ บัญ ชำ
หรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจำกนี้ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคลที่อำจเกิดกำรแทรกแซง
จำกผู้มีอำนำจกำรซื้อขำยตำแหน่งหรือกำรเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง
ตัวชี้วัดที่ 3 กำรใช้อำนำจ ประกอบด้วยข้อคำถำมจำนวน 6 ข้อ ดังนี้
ระดับ
ประเด็นกำรประเมิน
น้อยที่สุด
น้อย
มำก มำกที่สุด
หรือไม่มีเลย
i13 ท่ำนได้รับมอบหมำยงำนตำมตำแหน่งหน้ำที่จำก
ผู้บังคับบัญชำอย่ำงเป็นธรรม มำกน้อยเพียงใด
ระดับ
ประเด็นกำรประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มำก

มำกที่สุด

มำก

มำกที่สุด

มำก

มำกที่สุด

i14 ท่ำนได้รับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน จำก
ผู้บังคับบัญชำอย่ำงเป็นธรรม มำกน้อยเพียงใด
ระดับ
ประเด็นกำรประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

i15 ผู้บังคับบัญชำของท่ำน มีกำรคัดเลือกผู้เข้ำรับ
กำรฝึกอบรม กำรศึกษำดูงำน หรือกำรให้ทุนกำรศึกษำ
อย่ำงเป็นธรรม มำกน้อยเพียงใด
ระดับ
ประเด็นกำรประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

i16 ท่ำนเคยถูกผู้บังคับบัญชำสั่งกำรให้ทำธุระส่วนตัว
ของผู้บังคับบัญชำ มำกน้อยเพียงใด
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
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ระดับ
ประเด็นกำรประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

i17 ท่ำนเคยถูกผู้บังคับบัญชำสั่งกำรให้ทำในสิ่งที่ไม่
ถูกต้อง หรือมีควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริต มำกน้อยเพียงใด
ประเด็นกำรประเมิน
i18 กำรบริหำรงำนบุคคลของหน่วยงำนของท่ำน
น้อยที่สุด
มีลักษณะดังต่อไปนี้ มำกน้อยเพียงใด
หรือไม่มีเลย
 ถูกแทรกแซงจำกผู้มีอำนำจ
 มีกำรซื้อขำยตำแหน่ง
 เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง

น้อย

มำก

มำกที่สุด

มำก

มำกที่สุด

ระดับ
น้อย

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
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ตัวชี้วัด ที่ 4 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินกำรรับรู้
ของบุ ค ลำกรภำยในหน่ ว ยงำนต่ อ กำรใช้ ท รั พ ย์ สิ น ของรำชกำร ในประเด็ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ พฤติ ก รรม
ของบุ ค ลำกรภำยใน ในกำรน ำทรั พ ย์ สิ น ของรำชกำรของหน่ ว ยงำนไปเป็ น ของตนเองหรือ น ำไปให้ ผู้ อื่ น
และพฤติ ก รรมในกำรขอยื ม ทรั พ ย์ สิ น ของรำชกำร ทั้ งกำรยื ม โดยบุ คลำกรภำยในหน่ ว ยงำนและกำรยื ม
โดยบุ คคลภำยนอกหน่ วยงำน ซึ่งหน่ วยงำนจะต้องมีกระบวนกำรในกำรขออนุ ญ ำตที่ชัดเจนและสะดวก
นอกจำกนี้ หน่ ว ยงำนจะต้ อ งมี ก ำรจั ด ท ำแนวทำงปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ กำรใช้ ท รั พ ย์ สิ น ของรำชกำรที่ ถู ก ต้ อ ง
เพื่อเผยแพร่ให้บุ คลำกรภำยใน ได้รับทรำบและนำไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงำนจะต้องมีกำรกำกับดูแล
และตรวจสอบกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำรของหน่วยงำนด้วย
ตัวชี้วัดที่ 4 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร ประกอบด้วยข้อคำถำมจำนวน 6 ข้อ ดังนี้
ระดับ
ประเด็นกำรประเมิน
น้อยที่สุด
น้อย
มำก มำกที่สุด
หรือไม่มีเลย
i19 บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน มีกำรเอำทรัพย์สิน
ของรำชกำร ไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่มหรือ
พวกพ้อง มำกน้อยเพียงใด
ระดับ
ประเด็นกำรประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มำก

มำกที่สุด

มำก

มำกที่สุด

i20 ขั้นตอนกำรขออนุญำตเพื่อยืมทรัพย์สินของรำชกำร
ไปใช้ปฏิบัติงำนในหน่วยงำนของท่ำน มีควำมสะดวก
มำกน้อยเพียงใด
ระดับ
ประเด็นกำรประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

i21 ถ้ำต้องมีกำรขอยืมทรัพย์สินของรำชกำร
ไปใช้ปฏิบัติงำน บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน
มีกำรขออนุญำตอย่ำงถูกต้อง มำกน้อยเพียงใด

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
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ระดับ
ประเด็นกำรประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มำก

มำกที่สุด

มำก

มำกที่สุด

มำก

มำกที่สุด

i22 บุคคลภำยนอกหรือภำคเอกชน มีกำรนำทรัพย์สิน
ของรำชกำรไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญำตอย่ำงถูกต้อง
จำกหน่วยงำนของท่ำน มำกน้อยเพียงใด
ระดับ
ประเด็นกำรประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

i23 ท่ำนรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงำนของท่ำน เกี่ยวกับ
กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำรที่ถูกต้อง มำกน้อยเพียงใด
ระดับ
ประเด็นกำรประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

i24 หน่วยงำนของท่ำน มีกำรกำกับดูแลและตรวจสอบ
กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร เพื่อป้องกันไม่ให้มีกำร
นำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มำกน้อย
เพียงใด
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ตั วชี้ วัด ที่ 5 กำรแก้ ไขปั ญ หำกำรทุ จริ ต เป็ น ตัว ชี้วัดที่ มีวัตถุป ระสงค์เพื่ อ ประเมิน กำรรับ รู้
ของบุ คลำกรภำยในหน่ วยงำนต่อกำรแก้ไขปัญ หำกำรทุจริตของหน่วยงำน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำร
ให้ควำมสำคัญของผู้บริหำรสูงสุดในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงจริงจัง โดยหน่วยงำนจะต้องทบทวนนโยบำย
ที่เกี่ ย วข้องกับ กำรป้ องกั น กำรทุจ ริ ตในหน่ วยงำนให้ มี ประสิ ท ธิภ ำพ และจัดท ำแผนงำนด้ ำนกำรป้ องกั น
และปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำน เพื่อให้เกิดกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตได้อย่ำงเป็นรูปธรรม รวมไปถึง
กำรประเมิ น เกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ภ ำพกำรแก้ ไขปั ญ หำกำรทุ จ ริต ของหน่ ว ยงำน ที่ จ ะต้ อ งท ำให้ ก ำรทุ จ ริ ต
ในหน่วยงำนลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้บุคลำกรภำยใน ในกำรร้องเรียนเมื่อพบเห็น
กำรทุจริตภำยในหน่วยงำนด้วย นอกจำกนี้ หน่วยงำนจะต้องมีกระบวนกำรเฝ้ำระวัง ตรวจสอบกำรทุจริต
ภำยในหน่วยงำน รวมถึงกำรนำผลกำรตรวจสอบของฝ่ำยตรวจสอบจำกทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน
ไปปรับปรุงกำรทำงำนเพื่อป้องกันกำรทุจริต
ตัวชี้วัดที่ 5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต ประกอบด้วยข้อคำถำมจำนวน 6 ข้อ ดังนี้
ระดับ
ประเด็นกำรประเมิน
น้อยที่สุด
น้อย
มำก มำกที่สุด
หรือไม่มีเลย
i25 ผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำนของท่ำน ให้ควำมสำคัญ
กับกำรต่อต้ำนกำรทุจริต มำกน้อยเพียงใด
ระดับ
ประเด็นกำรประเมิน

น้อยที่สุด
น้อย
หรือไม่มีเลย
i26 หน่วยงำนของท่ำน มีกำรดำเนินกำร ดังต่อไปนี้ หรือไม่
 ทบทวนนโยบำยหรือมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพ
 จัดทำแผนงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำน

มำก

มำกที่สุด

มี

ไม่มี

มำก

มำกที่สุด

ระดับ
ประเด็นกำรประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

i27 หน่วยงำนของท่ำนมีปัญหำกำรทุจริตที่ยังไม่ได้รับ
กำรแก้ไข มำกน้อยเพียงใด
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ประเด็นกำรประเมิน
i28 หน่วยงำนของท่ำน มีกำรดำเนินกำรดังต่อไปนี้
ต่อกำรทุจริตในหน่วยงำน มำกน้อยเพียงใด
 เผ้ำระวังกำรทุจริต
 ตรวจสอบกำรทุจริต
 ลงโทษทำงวินัย เมื่อมีกำรทุจริต

ระดับ
น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มำก

มำกที่สุด

มำก

มำกที่สุด

หมำยเหตุ: หำกหน่วยงำนของท่ำนไม่มีกำรทุจริต จึงทำให้ไม่มีกำรลงโทษทำงวินัย ให้ตอบ "มำกที่สุด"

ระดับ
ประเด็นกำรประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

i29 หน่วยงำนของท่ำน มีกำรนำผลกำรตรวจสอบของ
ฝ่ำยตรวจสอบทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน
ไปปรับปรุงกำรทำงำน เพื่อป้องกันกำรทุจริต
ในหน่วยงำน มำกน้อยเพียงใด
หมำยเหตุ: ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน หมำยถึง ส่วนงำนตรวจสอบภำยในของหน่วยงำน ฝ่ำยตรวจสอบภำยนอก หมำยถึง หน่วยงำนที่มีอำนำจหน้ำที่
ตรวจสอบกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ เช่น สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงำน ป.ป.ช. สำนักงำน ป.ป.ท. เป็นต้น

ประเด็นกำรประเมิน
i30 หำกท่ำนพบเห็นแนวโน้มกำรทุจริตที่จะเกิดขึ้น
ในหน่วยงำนของท่ำน ท่ำนมีควำมคิดเห็นต่อประเด็น
ดังต่อไปนี้ อย่ำงไร
 สำมำรถร้องเรียนและส่งหลักฐำนได้อย่ำงสะดวก
 สำมำรถติดตำมผลกำรร้องเรียนได้
 มั่นใจว่ำจะมีกำรดำเนินกำรอย่ำงตรงไปตรงมำ
 มั่นใจว่ำจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง

ระดับ
น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มำก

มำกที่สุด
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รำยละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด EIT แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External
Integrity and Transparency Assessment: EIT) ใช้ เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ในตั ว ชี้ วั ด ที่ 6 – ตั ว ชี้ วั ด ที่ 8
ประกอบด้วย
รำยละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด EIT
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 6 คุ ณ ภำพกำรด ำเนิ น งำน เป็ น ตั ว ชี้ วั ด ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ประเมิ น กำรรั บ รู้
ของผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำนต่อกำรคุณภำพกำรดำเนินงำน ในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ โดยยึดหลักตำมมำตรฐำน ขั้นตอนและระยะเวลำที่กำหนดไว้
อย่ ำ งเคร่ ง ครั ด และจะต้ อ งเป็ น ไปอย่ ำ งเท่ ำ เที ย มกั น ไม่ เลื อ กปฏิ บั ติ รวมถึ ง จะต้ อ งให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
กำรดำเนินกำร/ให้บริกำรของหน่วยงำนแก่รับบริกำร ผู้มำติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงตรงไปตรงมำ
ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมีคุณธรรม และยังประเมินกำรรับรู้เกี่ยวกับ
ประสบกำรณ์ตรงในกำรถูกเจ้ำหน้ำที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ เพื่อแลกกับกำรปฏิบัติหน้ำที่
ด้วย นอกจำกนี้ยังประเมินกำรรับรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนและกำรดำเนินงำน ในภำพรวมของหน่วยงำน
ที่จะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชำชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีกำรเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคล
หนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภำพกำรดำเนินงำน ประกอบด้วยข้อคำถำมจำนวน 5 ข้อ ดังนี้
ประเด็นกำรประเมิน
ระดับ
e1 เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ ปฏิบัติงำน/
น้อยที่สุด
ให้บริกำรแก่ท่ำน ตำมประเด็นดังต่อไปนี้ มำกน้อย
น้อย
มำก มำกที่สุด
หรือไม่มีเลย
เพียงใด
 เป็นไปตำมขั้นตอนที่กำหนด
 เป็นไปตำมระยะเวลำที่กำหนด
ระดับ
ประเด็นกำรประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มำก

มำกที่สุด

e2 เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ ปฏิบัติงำน/
ให้บริกำรแก่ท่ำน กับผู้มำติดต่อคนอื่น ๆ อย่ำงเท่ำเทียม
กัน มำกน้อยเพียงใด

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
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ระดับ
ประเด็นกำรประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มำก

มำกที่สุด

e3 เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรปิดบัง
หรือบิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับกำรดำเนินกำร/ให้บริกำร
แก่ท่ำน มำกน้อยเพียงใด
ประเด็นกำรประเมิน
e4 ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ท่ำนเคยถูกเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ
ร้องขอให้จ่ำยหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพื่อแลกกับกำรปฏิบัติงำน กำรอนุมัติ อนุญำต
หรือให้บริกำร หรือไม่
 เงิน
 ทรัพย์สิน
 ประโยชน์อื่น ๆ ที่อำจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น กำรลดรำคำ กำรให้ควำมบันเทิง เป็นต้น

ระดับ
มี

ไม่มี

มำก

มำกที่สุด

หมำยเหตุ: เป็นกำรให้ที่นอกเหนือจำกที่กฎหมำยกำหนด เช่น ค่ำธรรมเนียม ค่ำบริกำร ค่ำปรับ เป็นต้น

ระดับ
ประเด็นกำรประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

e5 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรดำเนินงำน โดยคำนึง
ถึงประโยชน์ของประชำชนและส่วนรวมเป็นหลัก
มำกน้อยเพียงใด
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ตั ว ชี้ วั ด ที่ 7 ประสิ ท ธิ ภ ำพกำรสื่ อ สำร เป็ น ตั ว ชี้ วั ด ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ประเมิ น กำรรั บ รู้
ของผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำนต่อประสิทธิภำพกำรสื่อสำร ในประเด็น
ที่เกี่ย วข้ องกั บ กำรเผยแพร่ข้ อมู ล ของหน่ ว ยงำนในเรื่อ งต่ ำงๆต่ อสำธำรณชน ผ่ ำนช่ องทำงที่ ห ลำกหลำย
สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำยและไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ผลกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนและข้อมูลที่สำธำรณชนควรรับทรำบ รวมถึงกำรจัดให้มีช่องทำงให้ผู้รับบริกำร
ผู้มำติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำมำรถส่งคำติชมหรือควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรดำเนินงำน/กำรให้บริกำร
และมีกำรชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่ำงชัดเจน นอกจำกนี้ยังประเมินกำรรับรู้เกี่ยวกับกำรจัดให้มี
ช่องทำงให้ผู้มำติด ต่อสำมำรถร้องเรียนกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนด้วย ซึ่งสะท้อนถึงกำรสื่อสำร
กับผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร ประเด็นสำรวจ ประกอบด้วยข้อคำถำมจำนวน 5 ข้อ ดังนี้
ประเด็นกำรประเมิน
ระดับ
e6 กำรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ
น้อยที่สุด
น้อย
มำก มำกที่สุด
มีลักษณะดังต่อไปนี้ มำกน้อยเพียงใด
หรือไม่มีเลย
 เข้ำถึงง่ำย ไม่ซับซ้อน
 มีช่องทำงหลำกหลำย
ระดับ
ประเด็นกำรประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มำก

มำกที่สุด

e7 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรเผยแพร่ผลงำนหรือ
ข้อมูลที่สำธำรณชนควรรับทรำบอย่ำงชัดเจน มำกน้อย
เพียงใด
ประเด็นกำรประเมิน

ระดับ
มี

ไม่มี

e8 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีช่องทำงรับฟังคำติชมหรือควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ
กำรดำเนินงำน/กำรให้บริกำร หรือไม่
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ระดับ
ประเด็นกำรประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มำก

มำกที่สุด

e9 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรชี้แจงและตอบคำถำม
เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนได้อย่ำง
ชัดเจน มำกน้อยเพียงใด
หมำยเหตุ: หำกท่ำนไม่มีข้อกังวลสงสัยให้ตอบ “มำกที่สุด”

ประเด็นกำรประเมิน

ระดับ
มี

ไม่มี

e10 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีช่องทำงให้ผู้มำติดต่อร้องเรียนกำรทุจริตของ
เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน หรือไม่
ตัวชี้วัดที่ 8 กำรปรับปรุงระบบกำรทำงำน เป็นตัวชี้วัดที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินกำรรับรู้
ของผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำนต่อกำรปรับปรุงระบบกำรทำงำน ในประเด็น
ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กำรปรั บ ปรุ งพั ฒ นำหน่ ว ยงำน ทั้ งกำรปฏิ บั ติ งำนของเจ้ ำหน้ ำที่ แ ละกระบวนกำรท ำงำน
ของหน่วยงำนให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงกำรนำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรดำเนิ นงำนเพื่อให้เกิดควำมสะดวกรวดเร็ว
มำกยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนกำรเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำรหรือผู้มำติดต่อ เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุง
พัฒนำกำรดำเนินงำนเพื่อให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรด้วย ทั้งนี้ นอกจำกหน่วยงำนจะต้องปรับปรุงพัฒนำ
กำรดำเนินงำนให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ควำมสำคัญกับกำรปรับปรุงกำรดำเนินงำนให้มีควำมโปร่งใสมำกขึ้นอีก
ด้วย
ตัวชี้วัดที่ 8 กำรปรับปรุงระบบกำรทำงำน ประกอบด้วยข้อคำถำมจำนวน 5 ข้อ ดังนี้
ระดับ
ประเด็นกำรประเมิน
น้อยที่สุด
น้อย
มำก มำกที่สุด
หรือไม่มีเลย
e11 เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ
มีกำรปรับปรุงคุณภำพกำรปฏิบัติงำน/กำรให้บริกำร
ให้ดีขึ้น มำกน้อยเพียงใด
หมำยเหตุ: หำกท่ำนติดต่อครั้งแรก ให้เปรียบเทียบกับคุณภำพกำรปฏิบัติงำน/กำรให้บริกำรที่ท่ำนคำดหวังไว้ก่อนมำติดต่อ
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ระดับ
ประเด็นกำรประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มำก

มำกที่สุด

e12 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรปรับปรุงวิธีกำรและ
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน/กำรให้บริกำรให้ดีขึ้น มำกน้อย
เพียงใด
หมำยเหตุ: หำกท่ำนติดต่อครั้งแรก ให้เปรียบเทียบกับวิธีกำรและขั้นตอนกำรดำเนินงำน/กำรให้บริกำรที่ท่ำนคำดหวังไว้ก่อนมำติดต่อ

ระดับ

ประเด็นกำรประเมิน

มี

ไม่มี

มำก

มำกที่สุด

e13 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรนำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรดำเนินงำน/
กำรให้บริกำร ให้เกิดควำมสะดวกรวดเร็วมำกขึ้น หรือไม่
ระดับ
ประเด็นกำรประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

e14 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ เปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำร
ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ำไปมีส่วนร่วมใน
กำรปรับปรุงพัฒนำกำรดำเนินงำน/กำรให้บริกำรของ
หน่วยงำนให้ดีขึ้น มำกน้อยเพียงใด
หมำยเหตุ: กำรมีส่วนร่วม เช่น ร่วมวำงแผน ร่วมดำเนินกำร ร่วมแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และร่วมติดตำมประเมินผล เป็นต้น

ระดับ
ประเด็นกำรประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มำก

มำกที่สุด

e15 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรปรับปรุงกำร
ดำเนินงำน/กำรให้บริกำร ให้มีควำมโปร่งใสมำกขึ้น
มำกน้อยเพียงใด

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
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รำยละเอี ย ดตั ว ชี้ วั ด ของแบบวั ด OIT แบบวั ด กำรเปิ ด เผยข้ อ มู ล สำธำรณะ (Open Data
Integrity and Transparency Assessment: OIT) ใช้ เก็บ รวบรวมข้อ มู ล ในตั ว ชี้ วัด ที่ 9 – ตั ว ชี้ วัด ที่ 10
ประกอบด้วย
ตัวชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินกำรเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น
ปั จจุ บั น บนเว็บ ไซต์ของหน่ ว ยงำน เพื่อเปิ ดเผยข้อมูล ต่ำงๆของหน่ วยงำนให้ ส ำธำรณชนได้รับทรำบใน 5
ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐำน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐำน ข่ำวประชำสัมพันธ์และกำรปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
(2) กำรบริหำรงำน ได้แก่ แผนดำเนินงำนกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำร (3) กำรบริหำรเงินงบประมำณ
ได้ แ ก่ แผนกำรใช้ จ่ ำ ยงบประมำณประจ ำปี แ ละกำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งหรือ กำรจั ด ห ำพั ส ดุ (4) กำรบริห ำร
และพั ฒ นำทรั พ ยำกรบุ ค คล ได้ แก่ นโยบำยกำรบริห ำรทรัพ ยำกรบุ คคล กำรด ำเนิ น กำรตำมนโยบำย
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล และหลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล และ (5) กำรส่งเสริม
ควำมโปร่งใสในหน่วยงำน ได้แก่ กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และกำรเปิดโอกำส
ให้เกิดกำรมีส่วนร่วม ซึ่งกำรเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้ำงต้นแสดงถึงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนและกำร
ดำเนินงำนของหน่วยงำน
ตัวชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) ดังนี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐำน
ข้อมูลพื้นฐำน
ข้อ
ข้อมูล
องค์ประกอบด้ำนข้อมูล
o1 โครงสร้ำง
o
แสดงแผนผังแสดงโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร
ของหน่วยงำน
o
แสดงต ำแหน่ ง ที่ ส ำคั ญ และกำรแบ่ ง ส่ ว นงำน
ภำยใน ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และกำรแบ่งส่วน
งำนภำยใน สอดคล้อง กับภำรกิจงำน 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำน
บริห ำรวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนบริหำรงำนบุคคล
ด้ำนกำรบริห ำรทั่วไป และคณะกรรมกำรส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
o2 ข้อมูลผู้บริหำร
o
แสดงข้ อ มู ล ของผู้ บ ริ ห ำรสู ง สุ ด และผู้ ด ำรง
ต ำแหน่ ง ทำงกำรบริ ห ำรของหน่ ว ยงำน อย่ ำ งน้ อ ย
ประกอบด้วย ผู้บริหำรสูงสุดและรองผู้บริหำรสูงสุด
o
แสดงข้ อ มู ล อย่ ำ งน้ อ ยประกอบด้ ว ย ชื่ อ นำมสกุล ตำแหน่ง รูป ถ่ำย และช่องทำงกำรติดต่อของ
ผู้บริหำรแต่ละคน
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ข้อ
ข้อมูล
o3 อำนำจหน้ำที่
o4 แผนยุทธศำสตร์หรือ
แผนพัฒนำหน่วยงำน

o5 ข้อมูลกำรติดต่อ

o6 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

องค์ประกอบด้ำนข้อมูล
o
แสดงข้ อ มู ล หน้ ำ ที่ แ ละอ ำนำจของหน่ ว ยงำน
ตำมที่กฎหมำยกำหนด
o
แสดงแผนกำรดำเนิน ภำรกิ จของหน่ ว ยงำนที่ มี
ระยะมำกกว่ำ 1 ปี
o
มี ข้ อ มู ล รำยละเอี ย ดของแผนฯ อย่ ำ งน้ อ ย
ประกอบด้วย ยุทธศำสตร์ห รือแนวทำง เป้ ำหมำย และ
ตัวชี้วัด
o
เป็นแผนที่มีระยะเวลำบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ.
2565
o แสดงข้อมูลกำรติดต่อของหน่วยงำน อย่ำงน้อยประกอบด้วย
o ที่อยู่หน่วยงำน
o หมำยเลขโทรศัพท์ โทรสำร (ถ้ำมี) ที่สำมำรถติดต่อได้
o E-mail ที่สำมำรถติดต่อได้
o แผนที่ตั้ง
o
แสดงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนหรือ
กำรปฏิบัติงำนของ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ที่เป็น
ปัจจุบัน อย่ำงน้อยประกอบด้วย
- รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 25
- พรบ.กำรศึกษำแห่งชำติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พรบ.ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.
2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พรบ.ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พรบ.กำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ. 2545
- พรบ.ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พรบ.สภำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2546
- ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำร
และขอบเขต กำรปฏิ บั ติ ห น้ ำที่ ข องส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่เป็นนิติบุคคลในสั งกัด เขตพื้นที่
กำรศึกษำ พ.ศ. 2546 (ออกตำม มำตรำ 35 พรบ.ระเบียบ บริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร)
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ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้ำนข้อมูล
- กฎกระทรวงก ำหนดจ ำนวนกรรมกำร คุ ณ สมบั ติ
หลั ก เกณฑ์ วิธีก ำร สรรหำกรรมกำรส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2546 เป็นต้น

กำรประชำสัมพันธ์
ข้อ
ข้อมูล
o7 ข่ำวประชำสัมพันธ์

กำรปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ
ข้อมูล
o8 Q&A

o9 Social Network

องค์ประกอบด้ำนข้อมูล
o
แสดงข้ อ มู ล ข่ ำ วสำรต่ ำง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กำร
ดำเนินงำนตำมอำนำจหน้ำที่หรือภำรกิจของหน่วยงำน
o
เป็นข้อมูลข่ำวสำรที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2565

องค์ประกอบด้ำนข้อมูล
o
แสดงต ำแหน่ ง บนเว็ บ ไซต์ ข องหน่ ว ยงำนที่
บุ ค คลภำยนอกสำมำรถสอบถำมข้ อ มู ล ต่ ำง ๆ ได้ และ
หน่วยงำนสำมำรถสื่อสำรให้คำตอบกับผู้สอบถำมได้ โดยมี
ลักษณะเป็นกำรสื่อสำรได้สองทำง ทำงหน้ำเว็บไซต์ของ
หน่ ว ยงำน (Q&A) ยกตั ว อย่ ำงเช่ น Web board, กล่ อ ง
ข้ อ ควำมถำม-ตอบ, Messenger Live Chat, Chatbot
เป็นต้น
o
แสดงต ำแหน่ ง บนเว็ บ ไซต์ ข องหน่ ว ยงำนที่
สำมำรถเชื่ อ มโยงไปยั ง เครื อ ข่ ำ ยสั ง คมออนไลน์ ข อง
ห น่ ว ย ง ำ น ย ก ตั ว อ ย่ ำ ง เช่ น Facebook, Twitter,
Instagram เป็นต้น
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ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 กำรบริหำรงำน
กำรดำเนินงำน
ข้อ
ข้อมูล
o10 แผนดำเนินงำนประจำปี

o11 รำยงำนกำรกำกับติดตำมกำร
ดำเนินงำนประจำปี รอบ 6
เดือน

o12 รำยงำนผลกำรดำเนินงำน
ประจำปี

องค์ประกอบด้ำนข้อมูล
o
แสดงแผนกำรด ำเนิ น ภำรกิจ ของหน่ว ยงำนที่ มี
ระยะ 1 ปี
o
มี ข้ อ มู ล รำยละเอี ย ดของแผนฯ อย่ ำ งน้ อ ย
ประกอบด้ว ย โครงกำรหรือ กิจกรรม งบประมำณที่ ใช้
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร
o
เป็นแผนที่มีระยะเวลำบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565
o
แสดงควำมก้ำวหน้ำในกำรดำเนินงำนตำมแผน
ดำเนินงำนประจำปีในข้อ o10
o
มีเนื้ อ หำหรือ รำยละเอีย ดควำมก้ำวหน้ ำ อย่ ำง
น้อยประกอบด้วย ควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินกำรแต่ล ะ
โครงกำร/กิ จ กรรม และรำยละเอี ย ดงบประมำณที่ ใ ช้
ดำเนินงำน
o
สำมำรถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรำยเดือน หรือรำย
ไตรมำส หรื อ รำย 6 เดื อ น ที่ มี ข้ อ มู ล ครอบคลุ ม ใน
ระยะเวลำ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565
o
แสดงผลกำรด ำเนิ น งำนตำมแผนด ำเนิ น งำน
ประจำปี
o
มีข้อมูลรำยละเอียดสรุปผลกำรดำเนินงำน อย่ำง
น้ อ ยประกอบด้ ว ย ผลกำรด ำเนิ น กำรโครงกำรหรื อ
กิจกรรม ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ปัญหำ อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ
o
เป็นรำยงำนผลของปี พ.ศ. 2564
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กำรปฏิบัติงำน
ข้อ
ข้อมูล
o13 คู่มือหรือมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำน

กำรให้บริกำร
ข้อ
ข้อมูล
o14 คู่มือหรือมำตรฐำนกำร
ให้บริกำร

o15 ข้อมูลเชิงสถิติกำรให้บริกำร

o16 รำยงำนผลกำรสำรวจควำม
พึงพอใจกำรให้บริกำร
o17 E–Service

องค์ประกอบด้ำนข้อมูล
o
แสดงคู่มือหรือแนวทำงกำรปฏิบัติงำนที่เจ้ำหน้ำที่
ของหน่วยงำนใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน
o
มีข้อมูลรำยละเอียดของกำรปฏิบัติงำน อย่ำงน้อย
ประกอบด้วย คู่มือกำรปฏิบัติภำรกิจงำน 4 ด้ำน สำหรับ
บุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ กำหนดวิธีกำร
ขั้นตอน กำรปฏิบัติอย่ำงไร
องค์ประกอบด้ำนข้อมูล
o
แสดงคู่มือกำรให้บริกำรประชำชนหรือคู่มือ แนว
ทำงกำรปฏิบัติที่ผู้รับบริกำรหรือผู้มำติดต่อกับหน่วยงำน
ใช้เป็นข้อมูลในกำรขอรับบริกำรหรือติดต่อกับหน่วยงำน
o
มีข้อมู ล รำยละเอียดของกำรปฏิ บัติ อย่ำงน้อ ย
ประกอบด้ ว ย บริ ก ำรหรื อ ภำรกิ จ ใด ก ำหนดวิ ธี ก ำร
ขั้นตอนกำรให้บริกำรหรือกำรติดต่ออย่ำงไร
o
หน่วยงำนจะต้องเปิดเผยอย่ำงน้อย 1 คู่มือ
o
แสดงข้อมูลสถิติกำรให้บริกำรของหน่วยงำน
o
สำมำรถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรำยเดือน หรือรำย
ไตรมำส หรื อ รำย 6 เดื อ น ที่ มี ข้ อ มู ล ครอบคลุ ม ใน
ระยะเวลำ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565
o
แสดงผลสำรวจควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรของ
หน่วยงำน
o
เป็นรำยงำนผลของปี พ.ศ. 2564
o
แสดงช่องทำงกำรให้บริกำรข้อมูลสำมำรถเข้ำถึง
หรือเชื่อมโยงไปยังช่องทำงข้ำงต้นได้จำกเว็บไซต์ หลั ก
ของหน่วยงำน สำมำรถเข้ำถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทำง
ข้ำงต้นได้จำกเว็บไซต์หลักของหน่วยงำน

หมำยเหตุ: บริกำร หมำยถึง กำรให้บริกำรตำมอำนำจหน้ำที่หรือภำรกิจตำมกฎหมำยของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสำหรับ สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำที่มีกำรปฏิบัติงำนหรือกำรให้บริกำรเป็นจำนวนมำก อำจมุ่งเน้นเผยแพร่กำรปฏิบัติงำนหรือ กำรให้บริกำรที่มีควำมสำคัญต่อ ภำรกิจของ
หน่วยงำน

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
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ข้อ
o18

o19

o20

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 กำรบริหำรเงินงบประมำณ
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจำปี
ข้อมูล
องค์ประกอบด้ำนข้อมูล
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
o
แสดงแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำน
ประจำปี
ที่มีระยะ 1 ปี
o
มี ข้ อ มู ล รำยละเอี ย ดของแผนฯ อย่ ำ งน้ อ ย
ประกอบด้วย งบประมำณตำมแหล่ งที่ได้รับกำรจัดสรร
และงบประมำณตำมประเภทรำยกำรใช้จ่ำย
o
เป็นแผนที่มีระยะเวลำบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565
รำยงำนกำรกำกับติดตำม
o
แสดงควำมก้ ำ วหน้ ำ ในกำรด ำเนิ น งำนตำม
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจำปีในข้อ o18
ประจำปี รอบ 6 เดือน
o
มีข้ อมู ล รำยละเอีย ดควำมก้ ำวหน้ ำ อย่ ำงน้ อ ย
ประกอบด้วย ควำมก้ำวหน้ำกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
o
สำมำรถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรำยเดือน หรือรำย
ไตรมำส หรื อ รำย 6 เดื อ น ที่ มี ข้ อ มู ล ครอบคลุ ม ใน
ระยะเวลำ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565
รำยงำนผลกำรใช้จ่ำย
o
แสดงผลกำรด ำเนิ น งำนตำมแผนกำรใช้ จ่ ำ ย
งบประมำณประจำปี
งบประมำณประจำปี
o
มี ข้ อ มู ล รำย ล ะ เอี ย ด ส รุ ป ผ ล ก ำรใช้ จ่ ำย
งบประมำณ อย่ ำ งน้ อ ยประกอบด้ ว ย ผลกำรใช้ จ่ ำ ย
งบประมำณ ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
o
เป็นรำยงำนผลของปี พ.ศ. 2564

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
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กำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ
ข้อ
ข้อมูล
องค์ประกอบด้ำนข้อมูล
o21 แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือ
o
แสดงแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือแผนกำรจัดหำ
แผนกำรจัดหำพัสดุ
พั ส ดุ ต ำ ม ที่ ห น่ ว ย งำ น จ ะ ต้ อ งด ำ เนิ น ก ำ ร ต ำ ม
พระรำชบั ญ ญั ติก ำรจั ด ซื้อ จั ด จ้ำงและกำรบริห ำรพั ส ดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560
o
เป็นข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปี พ.ศ. 2565
* กรณีไม่มีกำรจัดจ้ำงที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบำทหรือกำรจัดจ้ำงที่กฎหมำย
ไม่ ได้ กำหนดให้ ต้ อ งเผยแพร่แ ผนกำรจั ดซื้ อ จัด จ้ำง ให้ ห น่ วยงำนอธิบ ำย
เพิ่มเติมโดยละเอียด หรือเผยแพร่ว่ำไม่มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในกรณีดังกล่ำว

o22 ประกำศต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำ
พัสดุ

o23 สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
หรือกำรจัดหำพัสดุรำย
เดือน

o
แสดงประกำศกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมที่หน่วยงำน
จะต้องดำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่ำงเช่น
ประกำศเชิญชวน ประกำศผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เป็นต้น
o
เป็นข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปี พ.ศ. 2565
o
แสดงสรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำน
o
มี ข้ อ มู ล รำยละเอี ย ดผลกำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ ง
ยกตัว อย่ำงเช่ น งำนที่ ซื้อ หรือ จ้ำง วงเงิน ที่ ซื้อ หรือจ้ ำง
รำคำกลำง วิธีกำรซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่ เ สนอ ผู้ ไ ด้ รั บ กำรคั ด เลื อ กและรำคำที่ ต กลง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง เป็นต้น
o
เป็นข้อมูลแบบรำยเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุม ใน
ระยะเวลำ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565
*กรณีไม่มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่ำไม่มีกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงในเดือนนั้น

o24 รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
หรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี

o
แสดงผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำน
o
มี ข้ อ มู ล รำยละเอี ย ด อย่ ำ งน้ อ ยประกอบด้ ว ย
งบประมำณที่ ใช้ ในกำรจั ด ซื้ อจั ด จ้ ำง ปั ญ หำ อุ ป สรรค
และข้อเสนอแนะ
o
เป็นรำยงำนผลของปี พ.ศ. 2564

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
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ข้อ
o25

o26

o27

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
ข้อมูล
องค์ประกอบด้ำนข้อมูล
นโยบำยกำรบริหำร
o เป็นนโยบำยหรือแผนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลที่
ทรัพยำกรบุคคล
ยังใช้บังคับในหน่วยงำนในปี พ.ศ. 2565
o แสดงนโยบำยของผู้ บ ริห ำรสู งสุ ด หรือ แผนกำรบริห ำรและ
พัฒนำทรัพยำกรบุคคลที่กำหนดในนำมของหน่วยงำน
กำรดำเนินกำรตำม
o แสดงกำรดำเนินกำรที่มีควำมสอดรับตำมนโยบำยหรือแผนกำร
นโยบำยกำรบริหำร
บริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลในข้อ o25
ทรัพยำกรบุคคล
o เป็นกำรดำเนินกำรในปี พ.ศ. 2565
หลักเกณฑ์กำรบริหำรและ แสดงหลั กเกณฑ์กำรบริห ำรและพั ฒ นำทรัพ ยำกรบุคคลที่ ยังใช้
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล
บังคับในหน่วยงำนในปี พ.ศ. 2565 อย่ำงน้อยประกอบด้วย
o กำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกร
o กำรบรรจุและแต่งตั้งบุคลำกร
o กำรพัฒนำบุคลำกร
o กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนบุคลำกร
o กำรให้คุณให้โทษและกำรสร้ำงขวัญกำลังใจ
* กรณีหน่วยงำนใช้หลักเกณฑ์ขององค์กรกลำงบริหำรงำนบุคคล หน่วยงำน
สำมำรถนำหลักเกณฑ์ดังกล่ำวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน

o28 รำยงำนผลกำรบริหำรและ o แสดงผลกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล
o มีข้อมูลรำยละเอียดของกำรดำเนินกำร อย่ำงน้อยประกอบด้วย
ประจำปี
ผลกำรดำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ปัญหำ
อุปสรรค และข้อเสนอแนะผลกำรวิเครำะห์กำรบริหำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล
o เป็นรำยงำนผลของปี พ.ศ. 2564

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
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ข้อ
o29

o30

o31

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส
กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูล
องค์ประกอบด้ำนข้อมูล
แนวปฏิบัติกำรจัดกำรเรื่อง
o
แสดงคู่มือหรือแนวทำงกำรดำเนินกำรต่อเรื่อง
ร้องเรียนกำรทุจริตและ
ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ประพฤติมิชอบ
เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน
o
มีข้ อ มู ล รำยละเอี ย ดของกำรปฏิ บั ติ งำน อย่ ำง
น้อยประกอบด้วย รำยละเอียดวิธีกำรที่บุคคลภำยนอก
จะทำกำรร้องเรียน รำยละเอียดขั้นตอนหรือวิธีกำรในกำร
จั ด กำรต่ อ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น ส่ ว นงำนที่ รั บ ผิ ด ชอบ และ
ระยะเวลำดำเนินกำร
ช่องทำงแจ้งเรื่องร้องเรียน
o
แสดงช่องทำงที่บุคคลภำยนอกสำมำรถแจ้งเรื่อง
กำรทุจริตและประพฤติมิ
ร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ กำรทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบของ
ชอบ
เจ้ำหน้ำที่ของหน่ว ยงำนผ่ ำนทำงช่องทำงออนไลน์ ของ
หน่ ว ยงำน โดยแยกต่ำงหำกจำกช่ องทำงกำรร้องเรีย น
เรื่องทั่วไป เพื่อเป็นกำรคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบำะแส
และเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แนวปฏิ บั ติ ก ำรจั ด กำรเรื่ อ ง
ร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
o สำมำรถเข้ำถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทำงข้ำงต้นได้จำก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงำน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
o แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิ
กำรทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน
ชอบ
o มีข้อมูลควำมก้ำวหน้ำกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ อย่ำงน้อยประกอบด้วย จำนวนเรื่อง
ร้องเรียนทั้งหมด จำนวนเรื่องที่ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และ
จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
o สำมำรถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรำยเดือน หรือรำยไตรมำส
หรือ รำย 6 เดื อน ที่ มี ข้อ มู ล ครอบคลุ มในระยะเวลำ 6
เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565
*กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่ำไม่มีเรื่องร้องเรียน

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ออนไลน์ ปีงบประมาณ 2565
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กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม
ข้อ
ข้อมูล
องค์ประกอบด้ำนข้อมูล
o32 ช่องทำงกำรรับฟังควำม
o
แสดงช่อ งทำงที่ บุ ค คลภำยนอกสำมำรถแสดง
คิดเห็น
ควำมคิ ดเห็ น ต่ อ กำรด ำเนิ น งำนตำมอ ำนำจหน้ ำที่ ห รือ
ภำรกิจของหน่วยงำนผ่ำนทำงช่องทำงออนไลน์
o
สำมำรถเข้ำถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทำงข้ำงต้น
ได้จำกเว็บไซต์หลักของหน่วยงำน
o33 กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมี
o
แสดงกำรดำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงถึงกำร
ส่วนร่วม
เปิ ด โอกำสให้ บุ ค คลภำยนอกได้ มี ส่ ว นร่ ว มในกำร
ดำเนินงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน
o
เป็นกำรดำเนินกำรในปี พ.ศ. 2565
ตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 กำรดำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหำร
ข้อ
ข้อมูล
องค์ประกอบด้ำนข้อมูล
o34 นโยบำยไม่รับของขวัญ
o แสดงนโยบำยว่ำผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่และบุคลำกรทุกคน จะต้อง
(No Gift Policy)
ไม่มีกำรรับของขวัญ (No Gift Policy)
o ดำเนินกำรโดยผู้บริหำรสูงสุดคนปัจจุบัน
o เป็นกำรดำเนินกำรในปี พ.ศ. 2565
o35 กำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำร o แสดงกำรดำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงถึงกำรมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหำรสูงสุด
o เป็ น กำรด ำเนิ น กำรหรื อ กิ จ กรรมที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง กำรให้
ควำมสำคัญกับกำรปรับปรุง พัฒ นำ และส่งเสริมหน่วยงำนด้ำน
คุณธรรมและโปร่งใส
o เป็นกำรดำเนินกำรในปี พ.ศ. 2565

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ออนไลน์ ปีงบประมาณ 2565

37
กำรประเมินควำมเสี่ยงเพื่อป้องกันกำรทุจริต
ข้อ
ข้อมูล
องค์ประกอบด้ำนข้อมูล
o36 กำรประเมินควำมเสี่ยงกำร o แสดงผลกำรประเมิ นควำมเสี่ ยงของกำรดำเนิน งำนหรือกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ปฏิบัติหน้ำที่ที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี
o มีข้อมูลรำยละเอียดของผลกำรประเมิน อย่ำงน้อยประกอบด้วย
เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงและระดับของควำมเสี่ยง มำตรกำรและกำร
ดำเนินกำรในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
o เป็นกำรดำเนินกำรในปี พ.ศ. 2565
o37 กำรดำเนินกำรเพื่อจัดกำร o แสดงกำรดำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงถึงกำรจัดกำรควำม
ควำมเสี่ยงกำรทุจริตและ เสี่ ยงในกรณี ที่ อำจก่ อให้ เกิด กำรทุ จริต และประพฤติมิช อบของ
ประพฤติมิชอบ
หน่วยงำน
o เป็นกิจกรรมหรือกำรดำเนินกำรที่สอดคล้องกับมำตรกำรหรือ
กำรดำเนินกำรเพื่อบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงตำมข้อ o36
o เป็นกำรดำเนินกำรในปี พ.ศ. 2565
กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร
ข้อ
ข้อมูล
องค์ประกอบด้ำนข้อมูล
o38 กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรม o แสดงถึ ง กำรเสริ ม สร้ ำ งวั ฒ นธรรมองค์ ก รให้ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ข อง
องค์กร ตำมมำตรฐำนทำง หน่วยงำนมีทัศนคติ ค่ำนิยมในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงซื่อสัตย์สุจริต มี
จริยธรรม
จิต ส ำนึ กที่ดี รับ ผิ ดชอบต่อหน้ำที่ ตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรม
อย่ำงน้อย 5 กิจกรรม
o เป็นกำรดำเนินกำรที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำผู้ดำเนินกำร
เอง
o เป็นกำรดำเนินกำรในปี พ.ศ. 2565
แผนป้องกันกำรทุจริต
ข้อ
ข้อมูล
องค์ประกอบด้ำนข้อมูล
o39 แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำร o แสดงแผนปฏิบัติกำรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันกำรทุจริตหรือ
ทุจริต
พัฒนำด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำน
o มี ข้ อ มู ล รำยละเอี ย ดของแผนฯ อย่ ำ งน้ อ ยประกอบด้ ว ย
โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ และช่วงเวลำดำเนินกำร
o เป็นแผนที่มีระยะเวลำบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ออนไลน์ ปีงบประมาณ 2565

38
ข้อ
ข้อมูล
o40 รำยงำนกำรกำกับติดตำมกำร
ดำเนินกำรป้องกันกำรทุจริต
ประจำปี รอบ 6 เดือน

o41 รำยงำนผลกำรดำเนินกำร
ป้องกันกำรทุจริตประจำปี

องค์ประกอบด้ำนข้อมูล
o แสดงควำมก้ ำ วหน้ ำ ในกำรด ำเนิ น งำนตำมแผนปฏิ บั ติ ก ำร
ป้องกันกำรทุจริตตำมข้อ o39
o มี ข้ อ มู ล รำยละเอี ย ดควำมก้ ำวหน้ ำ อย่ ำงน้ อ ยประกอบด้ ว ย
ควำมก้ ำ วหน้ ำ กำรด ำเนิ น กำรแต่ ล ะโครงกำร/กิ จ กรรม และ
รำยละเอียดงบประมำณที่ใช้ดำเนินงำน
o สำมำรถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรำยเดือน หรือรำยไตรมำส หรื อ
รำย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลำ 6 เดือนแรกของปี
พ.ศ. 2565
o แสดงผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต
o มี ข้ อ มู ล รำยละเอี ย ดสรุ ป ผลกำรด ำเนิ น กำร อย่ ำ งน้ อ ย
ประกอบด้วย ผลกำรดำเนินกำรโครงกำรหรือกิจกรรม ผลกำรใช้
จ่ำยงบประมำณ ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
o เป็นรำยงำนผลของปี พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มำตรกำรภำยในเพื่อป้องกันกำรทุจริต
มำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกันกำรทุจริตภำยในหน่วยงำน
ข้อ
ข้อมูล
องค์ประกอบด้ำนข้อมูล
o42 มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรม o แสดงกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
และควำมโปร่งใสภำยใน
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ในปี พ.ศ. 2564
หน่วยงำน
o มีข้อมูลรำยละเอียดกำรวิเครำะห์ อย่ำงน้อยประกอบด้วย
ประเด็ น ที่ เป็ น ข้ อ บกพร่ อ งหรื อ จุ ด อ่ อ นที่ จ ะต้ อ งแก้ ไขโดย
เร่งด่วนประเด็นที่จะต้องพัฒนำให้ดีขึ้น ที่มีควำมสอดคล้องกับ
ผลกำรประเมินฯ
o มีกำรกำหนดแนวทำงกำรนำผลกำรวิเครำะห์ ไปสู่ กำรปฏิบั ติ
หรือมำตรกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณ ธรรมและควำม
โปร่งใสภำยในหน่ ว ยงำนให้ ดี ขึ้ น ซึ่ งสอดคล้ อ งตำมผลกำร
วิเครำะห์ผลกำรประเมินฯ โดยมีรำยละเอียดต่ำง ๆ อย่ำงน้อย
ประกอบด้วย กำรกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง กำร
กำหนดขั้น ตอนหรือวิธีกำรปฏิ บั ติ กำรกำหนดแนวทำงกำร
กำกับติดตำมให้นำไปสู่กำรปฏิบัติและกำรรำยงำนผล
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ออนไลน์ ปีงบประมาณ 2565

39
ข้อ
ข้อมูล
o43 กำรดำเนินกำรตำม
มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรม
และควำมโปร่งใสภำยใน
หน่วยงำน

องค์ประกอบด้ำนข้อมูล
o แสดงควำมก้ำวหน้ำหรือ ผลกำรดำเนินกำรตำมมำตรกำรเพื่อ
ส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน
o มีข้อมูลรำยละเอียดกำรนำมำตรกำรเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำนในข้อ o42 ไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็น
รูปธรรม
o เป็นกำรดำเนินกำรในปี พ.ศ. 2565

ตำรำงแสดงสรุปจำนวนข้อคำถำมแต่ละตัวชี้วัด
แบบ
น้ำหนัก
ตัวชี้วัด
IIT

30

EIT

30

OIT

40

ตัวชี้วัดย่อย

ข้อ
คำถำม
กำรใช้งบประมำณ
6
กำรใช้อำนำจ
6
กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร
6
กำรแก้ไขปัญหำสุจริต
5
กำรปรับปรุงกำรทำงำน
5
คุณภำพกำรดำเนินงำน
5
ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร
5
กำรปรับปรุงกำรทำงำน
5
กำรเปิดเผยข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐำน
9
กำรบริหำรงำน
8
กำรบริหำรเงินงบประมำณ
7
กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
4
กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส
5
กำรป้องกันกำรทุจริต
กำรดำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต
8
มำตรกำรภำยในเพื่อป้องกันกำรทุจริต
2

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ออนไลน์ ปีงบประมาณ 2565

40

ภำคผนวก
- ผลกำรประเมิ น คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ ง ใสกำรด ำเนิ น กำรของส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
ประถมศึกษำขอนแก่น เขต 4 ปีงบประมำณ 2564
- คำสั่งคณะกรรมกำรจัดทำคู่มือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรดำเนินกำรของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 4 ปีงบประมำณ 2565

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ออนไลน์ ปีงบประมาณ 2565

41

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ออนไลน์ ปีงบประมาณ 2565

๑

คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๔
ที่ ๕๒ / ๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำคู่มือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำและสถำนศึกษำออนไลน์ ประจำปีงบประมำณ 2565
------------------------------------------------ด้วย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้มีกำรดำเนิน กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำออนไลน์ ประจำปีงบประมำณ 2565 ที่มุ่งเน้นให้
หน่วยงำนได้มีกำรปรับปรุงพัฒนำตนเองในด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมำภิบำลในหน่วยงำน มีกำร
ดำเนินกำรที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชำชนและส่วนรวมเป็นสำคัญและลดโอกำสที่จะเกิดกำรทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในหน่วยงำน ซึ่งใช้เครื่องมือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ จำก
สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เพื่อให้กำรประเมินบรรลุตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
ในแผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเป็นกำรมุ่งตอบสนองยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ.๒๕๖๑ –
๒๕๘๐) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ประเด็น กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำ
ด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ นโยบำยเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของชำติจำกภัยกำรทุจริต จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำ
คู่มือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น
เขต ๔ ประกอบด้วย
๑.คณะกรรมการที่ปรึกษา
๑) นำยชำญกฤต น้ำใจดี
๒) นำยบัญชำ เสนำคูณ
๓) นำยวิโรจน์ ค้อไผ่
๔) นำยชัชวำล อำรำษฎร์
๕) นำงสำวเพ็ญศรี พรหมเทศ
๖) นำงสำวบุษบำ นำอุดม
๗) นำงฐำนิกำ ชมอำษำ
๘) นำยธำตรี ทวะชำรี
๙) นำยโกสิน สะตะ
๑๐) นำงสำววรำภรณ์ เพียจันทร์
๑๑) นำงสำวศุภิสรำ พรหมเทศ
๑๒) นำยนันทวัฒน์ อินทะชัย
๑๓) นำยรเมศ นำสินพร้อม
๑๔) นำยณัฐพงศ์ ค่ำยไธสง

ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔
ผอ.กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์
ผอ.กลุ่มอำนวยกำร
ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน
ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน
ผอ.กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรฯ
ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
ผอ.กลุ่มกฎหมำยและคดี
ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลฯ

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๒

๑๕) นำยสันติ จ้ำแพงจันทร์
๑๖) นำงสำวศิริวรรณ เสนำวงษ์
๑๖) นำงสำวปิยำภรณ์ นำมไพร

ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์

กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

มีหน้าที่ ชี้แจงให้คำปรึกษำ แก้ไขปัญหำ อุปสรรค ในกำรดำเนินงำนของกิจกรรมให้มีประสิทธิภำพ
๒. คณะกรรมการจัดทาคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
ออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)
๑๐)
๑๑)
๑๒)
๑๓)
๑๔)
๑๕)
๑๖)
๑๗)
๑๘)
๑๙)
๒๐)
๒๑)
๒๒)
๒๓)
๒๔)
๒๕)

นำยวิโรจน์ ค้อไผ่
นำยอัศนัย วำรีศรี
นำงสำวบุษบง ไทยวังชัย
นำงวรำพร ชัยอำสำ
นำยวันชัย แทนกอง
นำยนพรัตน์ ปะวะถี
นำยวัชรพงษ์ กินบุญ
นำงศิรินภำ หิรัญเขว้ำ
นำยอภิณัฐ นำเลำห์
นำยจุลดิษฐ์ อุ่นหนองกุง
นำงอมรรัตน์ ดำคม
นำงสำวณปภัทร์ แก้วแสนชัย
นำงสำวพรกนก ติวสร้อย
นำงรุ่งตะวัน สีคำมเม
นำยสุรินทร์ สรรพ์สมบัติ
นำยชำคริต อ่อนเบ้ำ
นำยเอนกพงษ์ ปงก๋องแก้ว
นำยคมกริช ปรุงฆ้อง
นำยพงษ์ธร บ้งจ่ำ
นำยพงศิรินทร์ เครื่องกลำง
นำยณัฐพงศ์ ค่ำยไธสง
นำยสันติ จ้ำแพงจันทร์
นำงสำวศิริวรรณ เสนำวงษ์
นำงสำววิชดำรัชต์ วงศ์สะอำด
นำงสำวปิยำภรณ์ นำมไพร

รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔
ผอ.โรงเรียนบ้ำนขุนด่ำน

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
ผอ.โรงเรียนบ้ำนสองคอนศิริคุรุรำษฎร์
กรรมกำร
ผอ.โรงเรียนบ้ำนโนนศิลำรำศี
กรรมกำร
ผอ.โรงเรียนบ้ำนนำคู
กรรมกำร
ผอ.โรงเรียนบ้ำนจำปำหัวบึง
กรรมกำร
ผอ.โรงเรียนบ้ำนม่วงหวำน
กรรมกำร
ครูโรงเรียนบ้ำนพระบำทท่ำเรือ
กรรมกำร
รองผอ.โรงเรียนอนุบำลเขำสวนกวำง กรรมกำร
รองผอ.โรงเรียนน้ำพอง
กรรมกำร
ครู โรงเรียนบ้ำนสองคอนศิริคุรุรำษฎร์
กรรมกำร
ครู โรงเรียนบ้ำนนำศรีดงเค็ง
กรรมกำร
ครู โรงเรียนบ้ำนม่วงหวำน
กรรมกำร
ครู โรงเรียนบ้ำนสองคอนศิริคุรุรำษฎร์
กรรมกำร
ครู โรงเรียนบ้ำนโนนศิลำรำศรี
กรรมกำร
ครู โรงเรียนบ้ำนคำบอนคุรุรำษฎร์ กรรมกำร
ครูโรงเรียนบ้ำนขุนด่ำน
กรรมกำร
ครูธุรกำร โรงเรียนบ้ำนโนนศิลำรำศรี
กรรมกำร
โรงเรียนบ้ำนสระกุด
กรรมกำร
โรงเรียนน้ำพอง
กรรมกำร
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลฯ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

มีหน้าที่ จัดทำคู่มือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ
ออนไลน์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๔

๓

ขอให้คณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งตำมคำสั่งนี้ ได้ตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยให้มีประสิทธิภำพ
ประสิทธิผล และบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทำงรำชกำร
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๘ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑

คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๔
ที่ ๕๑ / ๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำและสถำนศึกษำออนไลน์ ประจำปีงบประมำณ 2565
------------------------------------------------ด้วย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้มีกำรดำเนิน กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำออนไลน์ ประจำปีงบประมำณ 2565 ที่มุ่งเน้นให้
หน่วยงำนได้มีกำรปรับปรุงพัฒนำตนเองในด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมำภิบำลในหน่วยงำน มีกำร
ดำเนินกำรที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชำชนและส่วนรวมเป็นสำคัญและลดโอกำสที่จะเกิดกำรทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในหน่วยงำน ซึ่งใช้เครื่องมือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ จำก
สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เพื่อให้กำรประเมินบรรลุตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
ในแผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเป็นกำรมุ่งตอบสนองยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ.๒๕๖๑ –
๒๕๘๐) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ประเด็น กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำ
ด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ นโยบำยเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของชำติจำกภัยกำรทุจริต ประกอบด้วย
๑.คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย
๑) นำยชำญกฤต น้ำใจดี
๒) นำยบัญชำ เสนำคูณ
๓) นำยวิโรจน์ ค้อไผ่
๔) นำยชัชวำล อำรำษฎร์
๕) นำงสำวเพ็ญศรี พรหมเทศ
๖) นำงสำวบุษบำ นำอุดม
๗) นำงฐำนิกำ ชมอำษำ
๘) นำยธำตรี ทวะชำรี
๙) นำยโกสิน สะตะ
๑๐) นำงสำววรำภรณ์ เพียจันทร์
๑๑) นำงสำวศุภิสรำ พรหมเทศ
๑๒) นำยรเมศ นำสินพร้อม
๑๓) นำยนันทะวัฒน์ อินทะชัย
๑๔) นำยณัฐพงศ์ ค่ำยไธสง
๑๕) นำยสันติ จ้ำแพงจันทร์

ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔
ผอ.กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์
ผอ.กลุ่มอำนวยกำร
ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน
ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน
ผอ.กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรฯ
ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ
ผอ.กลุ่มกฎหมำยและคดี
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลฯ

ศึกษำนิเทศก์

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

๒

๑๖) นำงสำวศิริวรรณ เสนำวงษ์
๑๗) นำงสำวปิยำภรณ์ นำมไพร

ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์

กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

มีหน้าที่ ชี้แจงให้คำปรึกษำ แก้ไขปัญหำ อุปสรรค ในกำรดำเนินงำนของกิจกรรมให้มีประสิทธิภำพ
๒. คณะกรรมการการดาเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประกอบด้วย
๑) นำยชำญกฤต น้ำใจดี
ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔
ประธำนกรรมกำร
๒) นำยวิโรจน์ ค้อไผ่
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔
รองประธำนกรรมกำร
๓) นำยบัญชำ เสนำคูณ
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔
รองประธำนกรรมกำร
๔) นำยชัชวำล อำรำษฎร์
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔
รองประธำนกรรมกำร
๕) นำงสำวเพ็ญศรี พรหมเทศ
ผอ.กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ กรรมกำร
๖) นำงสำวบุษบำ นำอุดม
ผอ.กลุ่มอำนวยกำร
กรรมกำร
๗) นำงฐำนิกำ ชมอำษำ
ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน
กรรมกำร
๘) นำยธำตรี ทวะชำรี
ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
กรรมกำร
๙) นำยโกสิน สะตะ
ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน
กรรมกำร
๑๐) นำงสำววรำภรณ์ เพียจันทร์
ผอ.กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรฯ
กรรมกำร
๑๑) นำงสำวศุภิสรำ พรหมเทศ
ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
กรรมกำร
๑๒) นำยนันทะวัฒน์ อินทะชัย
ผอ.กลุ่มกฎหมำยและคดี
กรรมกำร
๑๓) นำยรเมศ นำสินพร้อม
ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ กรรมกำร
๑๔) นำยแสงทอง เรืองศิลป์
ผอ.โรงเรียนบ้ำนสำโรง
กรรมกำร
๑๕) นำยประยูร วังคำม
ผอ.โรงเรียนบ้ำนหนองอ้อโคกสว่ำง กรรมกำร
๑๖) นำยสุพรรณ วิรุณพันธ์
ผอ.โรงเรียนบ้ำนทรำยมูล
กรรมกำร
๑๗) นำยกิตติ พลนำมอิน
ผอ.โรงเรียนบ้ำนเพี้ยฟำนฯ
กรรมกำร
๑๘) นำยชูศักดิ์ กลำงมัน
ผอ.โรงเรียนบ้ำนสระกุด
กรรมกำร
๑๙) นำยเกรียงไกร รักษำวงศ์
ผอ.โรงเรียนบ้ำนหนองแสง
กรรมกำร
๒๐) นำยบุตศรี นำรี
ผอ.โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์
กรรมกำร
๒๑) นำยชุมพล ทองตระกูล
ผอ.โรงเรียนอนุบำลเขำสวนกวำง
กรรมกำร
๒๒) นำยสมเกียรติ สำรสม
ผอ.โรงเรียนบ้ำนดงเมืองแอม
กรรมกำร
๒๓) นำยสมบูรณ์ แสนโฆเมฆ
ผอ.โรงเรียนบ้ำนโคกใหม่นำยม
กรรมกำร
๒๔) นำยสุรพล สุพรมพิทักษ์
ผอ.โรงเรียนบ้ำนหนองโนวิทยำคำร กรรมกำร
๒๕) นำยปรีดำ อดทน
ผอ.โรงเรียนบ้ำนหนองโก
กรรมกำร
๒๖) นำยไชยำ ศรีโคตำ
ผอ.โรงเรียนบ้ำนฝำงวิทยำ
กรรมกำร
๒๗) นำยดำรงศักดิ์ สุริโย
ผอ.โรงเรียนบ้ำนพระบำทท่ำเรือ
กรรมกำร
๒๘) นำยจีระวัฒน์ แสงสุรินทร์
ผอ.โรงเรียนบ้ำนบ่อ
กรรมกำร
๒๙) นำยอัศนัย วำรีศรี
ผอ.โรงเรียนบ้ำนขุนด่ำน
กรรมกำร
ผอ.โรงเรียนบ้ำนสองคอนศิริคุรุรำษฎร์
๓๐) นำงสำวบุษบง ไทยวังชัย
กรรมกำร
๓๑) นำงวรำพร ชัยอำสำ
ผอ.โรงเรียนบ้ำนโนนศิลำรำศี
กรรมกำร

๓

๓๒)
๓๓)
๓๔)
๓๕)
๓๖)
๓๗)
๓๘)
๓๙)
๔๐)
๔๑)
๔๒)
๔๓)
๔๔)

นำยวันชัย แทนกอง
นำยนพรัตน์ ปะวะถี
นำยวัชรพงษ์ กินบุญ
นำงศิรินภำ หิรัญเขว้ำ
นำงสำวบุษบำ มิ่งไธสง
นำงสำวกรรยำ จิตฟุ้ง
นำงสำววิชดำรัชต์ วงศ์สะอำด
นำงสำวปิยำภรณ์ นำมไพร
นำงสำวภัทริกำ ทองยำ
นำยเสรี โพธิ์นิล
นำยณัฐพงศ์ ค่ำยไธสง
นำยสันติ จ้ำแพงจันทร์
นำงสำวศิริวรรณ เสนำวงษ์

ผอ.โรงเรียนบ้ำนนำคู
ผอ.โรงเรียนบ้ำนจำปำหัวบึง
ผอ.โรงเรียนบ้ำนม่วงหวำน
ครู โรงเรียนบ้ำนพระบำทท่ำเรือ
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลฯ

ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

มีหน้าที่ ดำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
และสถำนศึกษำออนไลน์ ประจำปีงบประมำณ 2565 ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ให้เรียบร้อย ครบถ้วน สมบูรณ์ ทัน
ตำมกำหนดระยะเวลำเพื่อประโยชน์ทำงรำชกำร
๓. คณะกรรมการเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ (IIT)
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)
๑๐)
๑๑)
๑๒)
๑๓)
๑๔)
๑๕)
๑๖)
๑๗)

นำยบัญชำ เสนำคูณ
นำยวิโรจน์ ค้อไผ่
นำยชัชวำล อำรำษฎร์
นำงสำวเพ็ญศรี พรหมเทศ
นำงสำวบุษบำ นำอุดม
นำงฐำนิกำ ชมอำษำ
นำยธำตรี ทวะชำรี
นำยโกสิน สะตะ
นำงสำววรำภรณ์ เพียจันทร์
นำงสำวศุภิสรำ พรหมเทศ
นำยรเมศ นำสินพร้อม
นำยนันทะวัฒน์ อินทะชัย
นำยณัฐพงศ์ ค่ำยไธสง
นำยสันติ จ้ำแพงจันทร์
นำงสำวศิริวรรณ เสนำวงษ์
นำงสำววิชดำรัชต์ วงศ์สะอำด
นำงสำวปิยำภรณ์ นำมไพร

รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔
ผอ.กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์
ผอ.กลุ่มอำนวยกำร
ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน
ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน
ผอ.กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรฯ
ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ
ผอ.กลุ่มกฎหมำยและคดี
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลฯ

ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

๔

มีหน้าที่ ดำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกบุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ตำมคู่มือกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำออนไลน์
๔. คณะกรรมการเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ (EIT)
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)
๑๐)
๑๑)
๑๒)
๑๓)
๑๔)
๑๕)
๑๖)
๑๗)
๑๘)
๑๙)
๒๐)
๒๑)
๒๒)
๒๓)
๒๔)
๒๕)
๒๖)
๒๗)
๒๘)
๒๙)
๓๐)
๓๑)
๓๒)

นำยวิโรจน์ ค้อไผ่
นำยบัญชำ เสนำคูณ
นำยชัชวำล อำรำษฎร์
นำยแสงทอง เรืองศิลป์
นำยประยูร วังคำม
นำยสุพรรณ วิรุณพันธ์
นำยกิตติ พลนำมอิน
นำยชูศักดิ์ กลำงมัน
นำยเกรียงไกร รักษำวงศ์
นำยบุตศรี นำรี
นำยชุมพล ทองตระกูล
นำยสมเกียรติ สำรสม
นำยสมบูรณ์ แสนโฆเมฆ
นำยสุรพล สุพรมพิทักษ์
นำยปรีดำ อดทน
นำยไชยำ ศรีโคตำ
นำยดำรงศักดิ์ สุริโย
นำยจีระวัฒน์ แสงสุรินทร์
นำยประสำน ลพพันทอง
สิบตำรวจโทพลทอง เพ็งวงษำ
นำยเวชยันต์ อำศนะ
นำยสุรชิน วิเศษลำ
นำยโชคชัย เรืองแหล่
นำงมณีรัตน์ เวียงวิเศษ
นำงวลัยลักษณ์ อินนอก
นำงยุภำภรณ์ พลเยี่ยม
นำงสำวพรณัฐชำ เพ็งวิชัย
นำยสุวัฒน์ วงศ์หมั่น
นำยเสริมศรี พรหมภักดี
นำยประวิทย์ พำลี
นำยธีรัตม์ กันตัง
นำยโยธิน นำอุดม

รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔
ผอ.โรงเรียนบ้ำนสำโรง
ผอ.โรงเรียนบ้ำนหนองอ้อโคกสว่ำง
ผอ.โรงเรียนบ้ำนทรำยมูล
ผอ.โรงเรียนบ้ำนเพี้ยฟำนฯ
ผอ.โรงเรียนบ้ำนสระกุด
ผอ.โรงเรียนบ้ำนหนองแสง
ผอ.โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์
ผอ.โรงเรียนอนุบำลเขำสวนกวำง
ผอ.โรงเรียนบ้ำนดงเมืองแอม
ผอ.โรงเรียนบ้ำนโคกใหม่นำยม
ผอ.โรงเรียนบ้ำนหนองโนวิทยำคำร
ผอ.โรงเรียนบ้ำนหนองโก
ผอ.โรงเรียนบ้านฝางวิทยา
ผอ.โรงเรียนบ้ำนพระบำทท่ำเรือ
ผอ.โรงเรียนบ้ำนบ่อ
ผอ.โรงเรียนบ้ำนหัวนำคำ
ผอ.โรงเรียนคูคำพิทยำสรรพ์
ผอ.โรงเรียนบ้ำนวังชัย
ผอ.โรงเรียนอนุบำลอุบลรัตน์
ผอ.โรงเรียนชุมชนดูนสำด
ผอ.โรงเรียนบ้ำนโนนทองห้วยบำก
ผอ.โรงเรียนน้ำพอง
ผอ.โรงเรียนบ้ำนหนองแวงคูป่ำชำติ
ผอ.โรงเรียนบ้ำนบ่อใหญ่
ผอ.โรงเรียนบ้ำนคำบง
ผอ.โรงเรียนบ้ำนหนองแวงเรือประชำศึกษำ

ผอ.โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยำ
ผอ.โรงเรียนบ้ำนท่ำกระเสริม
ผอ.โรงเรียนบ้ำนผักหนำม

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

๕

๓๓)
๓๔)
๓๕)
๓๖)
๓๗)

นำยณัฐพงศ์ ค่ำยไธสง
นำยสันติ จ้ำแพงจันทร์
นำงสำวศิริวรรณ เสนำวงษ์
นำงสำววิชดำรัชต์ วงศ์สะอำด
นำงสำวปิยำภรณ์ นำมไพร

ผอ.กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลฯ

ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์

กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

มีหน้าที่ ดำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกผู้รับบริกำรหรือผู้ติดต่อกับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ตำมคู่มือ
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำออนไลน์
๕. คณะกรรมการเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน (OIT)
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)
๑๐)
๑๑)
๑๒)
๑๓)
๑๔)
๑๕)
๑๖)
๑๗)
๑๘)
๑๙)
๒๐)
๒๑)
๒๒)
๒๓)
๒๔)
๒๕)
๒๖)

นำยชัชวำล อำรำษฎร์
นำยบัญชำ เสนำคูณ
นำยวิโรจน์ ค้อไผ่
นำงพัชรินทร์ แสนอุบล
นำงนภำเพ็ญ ศรีหำพุฒ
นำงสำวนุชจรี ชำวสวนจิต
นำงอุบล ชำอุ่น
นำงสมคิด เหล่ำพิไล
นำยนิรุจน์ วรรณะรักษำ
นำงชนม์สิตำ บำลยอ
นำยเทิดไท ศรีบุญไท
นำยปิรนิกรณ์ นำหนองตูม
นำงเพชรรัตน์ อุดมพงษ์
นำงลัมพร ดำรำษฎร์
นำงสำวอนงค์นำถ เคนโพธิ์
นำงสำวบุษบำ มิ่งไธสง
นำยนพคุณ แงวกุดเรือ
นำงสำวปำณิตำ ไชยทองศรี
นำงสำวกรรยำ จิตฟุ้ง
นำงสำวณัฐยำภรณ์ โชติกำรณ์
นำยเสรี โพธิ์นิล
นำงสำวธรรญธร สมบัติ
นำงสำวภัทริกำ ทองยำ
นำยอัศนัย วำรีศรี
นำงสำวบุษบง ไทยวังชัย
นำงวรำพร ชัยอำสำ

รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔
นักจัดกำรงำนทั่วไป
นักวิชำกำรกำรเงินและบัญชี
นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
นักทรัพยำกรบุคคล
พนักงำนรำชกำร
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
นักกฎหมำยและคดี
เจ้ำหน้ำที่ ICT
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ผอ.โรงเรียนบ้ำนขุนด่ำน
ผอ.โรงเรียนบ้ำนสองคอนศิริคุรุรำษฎร์

ผอ.โรงเรียนบ้ำนโนนศิลำรำศี

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

๖

๒๗)
๒๘)
๒๙)
๓๐)
๓๑)
๓๒)
๓๓)
๓๔)
๓๕)
๓๖)
๓๗)
๓๘)
๓๙)
๔๐)
๔๑)
๔๒)
๔๓)
๔๔)
๔๕)
๔๖)

นำยวันชัย แทนกอง
นำยนพรัตน์ ปะวะถี
นำยวัชรพงษ์ กินบุญ
นำงศิรินภำ หิรัญเขว้ำ
นำยอภิณัฐ นำเลำห์
นำยจุลดิษฐ์ อุ่นหนองกุง
นำงอมรรัตน์ ดำคม
นำงสำวณปภัทร์ แก้วแสนชัย
นำงสำวพรกนก ติวสร้อย
นำงรุ่งตะวัน สีคำมเม
นำยสุรินทร์ สรรพ์สมบัติ
นำยชำคริต อ่อนเบ้ำ
นำยเอนกพงษ์ ปงก๋องแก้ว
นำยคมกริช ปรุงฆ้อง
นำยพงษ์ธร บ้งจ่ำ
นำยพงศิรินทร์ เครื่องกลำง
นำยสันติ จ้ำแพงจันทร์
นำงสำวศิริวรรณ เสนำวงษ์
นำงสำววิชดำรัชต์ วงศ์สะอำด
นำงสำวปิยำภรณ์ นำมไพร

ผอ.โรงเรียนบ้ำนนำคู
ผอ.โรงเรียนบ้ำนจำปำหัวบึง
ผอ.โรงเรียนบ้ำนม่วงหวำน
ครู โรงเรียนบ้ำนพระบำทท่ำเรือ
รองผอ.โรงเรียนอนุบำลเขำสวนกวำง
รองผอ.โรงเรียนน้ำพอง
ครู โรงเรียนบ้ำนสองคอนศิริคุรุรำษฎร์

ครู โรงเรียนบ้ำนนำศรีดงเค็ง
ครู โรงเรียนบ้ำนม่วงหวำน
ครู โรงเรียนบ้ำนสองคอนศิริคุรุรำษฎร์

ครู โรงเรียนบ้ำนโนนศิลำรำศรี
ครู โรงเรียนบ้ำนคำบอนคุรุรำษฎร์
ครูโรงเรียนบ้ำนขุนด่ำน
ธุรกำร โรงเรียนบ้ำนโนนศิลำรำศรี
โรงเรียนบ้ำนสระกุด
โรงเรียนน้ำพอง
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

มีหน้าที่ ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูล กำรดำเนินคุณธรรมและควำมโปร่งในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
และสถำนศึกษำออนไลน์
๖. คณะกรรมการฝ่ายรายงานผล ประกอบด้วย
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)

นำยณัฐพงศ์ ค่ำยไธสง
นำยสันติ จ้ำแพงจันทร์
นำงสำวกรรยำ จิตฟุ้ง
นำงสำววิชดำรัชต์ วงศ์สะอำด
นำงสำวภัทริกำ ทองยำ
นำงสำวศิริวรรณ เสนำวงษ์
นำงสำววิชดำรัชต์ วงศ์สะอำด
นำงสำวปิยำภรณ์ นำมไพร

ผอ.กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลฯ

ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

มีหน้าที่ สรุปผลกำรดำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในสำนักงำนเขตพื้นที่และสถำนศึกษำออนไลน์

๗

ขอให้คณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งตำมคำสั่งนี้ ได้ตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยให้มีประสิทธิภำพ
ประสิทธิผล และบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทำงรำชกำร
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๘ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

