
 



ค ำน ำ 

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 4  ออนไลน์  ประจ าปี 2565  ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือให้สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย    

ได้ใช้ในการศึกษารายละเอียดและเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 4  ออนไลน์  ประจ าปี 2565  

ประกอบด้วยเนื้อหาที่เก่ียวข้องกับการประเมิน ITA ข้อมูลพื้นฐานของการประเมิน  ระเบียบวิธีในการประเมิน  

หลักเกณฑ์การประเมินผล  ประเด็นในการประเมินและวิธีการประเมินผ่านระบบ  ITA Online  ทั้งนี้เพ่ือให้

การประเมินบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  ขอขอบคุณส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส านักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ที่ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นในการรณรงค์และเสริมสร้างวัฒนธรรม

ขององค์กร  จนน าไปสู่การขยายผลเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  ในสถานศึกษา     

และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจนประสบผลส าเร็จ  

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 4  ออนไลน์  ประจ าปี 2565  ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์และ

สามารถสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินและกรอบการประเมินที่เป็นมาตรฐานในทิศทาง

เดียวกัน  เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสและภาพลักษณ์ในการด าเนินงานของหน่วยงาน  มีการ

ด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นส าคัญและลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริต       

และประพฤติมิชอบในหน่วยงาน  ส่งผลให้หน่วยงานสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  ในแผนแม่บท

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่  21  การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ(พ.ศ. 2561 – 2580)  ต่อไป  

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น  เขต 4 
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บทที่  1  บทน ำ 

ควำมเป็นมำ  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ(ส ำนักงำน ป.ป.ช.)   ได้พัฒนำ
เครื่องมือกำรประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริต  และเป็นกลไกในกำรสร้ำงควำมตระหนัก  
ให้หน่วยงำนภำครัฐมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่ำ  “กำรประเมิน คุณธรรม      
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ(Integrity and Transparency Assessment: ITA)” 
เป็นกลยุทธ์ที่ ส ำคัญของยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจ ริต   ระยะที่  3             
(พ.ศ. 2560 – 2564)  ซึ่งถือเป็นกำรยกระดับให้กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน  
ของหน่วยงำนภำครัฐให้เป็น “มำตรกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก”  ที่หน่วยงำนภำครัฐทั่วประเทศจะต้อง
ด ำเนินกำร  โดยมุ่งหวังให้หน่วยงำนภำครัฐที่เข้ำรับกำรประเมิน  ได้รับทรำบผลกำรประเมินและแนวทำง    
ในกำรพัฒนำและยกระดับหน่วยงำนในด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงเหมำะสม  
และท่ีผ่ำนมำพบว่ำ  หลำยหน่วยงำนน ำกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
ภำครัฐไปเป็นกรอบในกำรพัฒนำและยกระดับกำรบริหำรกำรจัดกำร  ให้เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล       
เกิดกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรและกำรอ ำนวยควำมสะดวกต่อประชำชน  ให้เข้ำถึงกำรบริกำร
สำธำรณะด้วยควำมเป็นธรรมผ่ำนกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีมำตรฐำน  มีกำรประกำศขั้นตอนและระยะเวลำ     
ในกำรให้บริกำรอย่ำงชัดเจน  นอกจำกนี้ ในด้ำนบริหำรจัดกำรในหน่วยงำนก็ยังพบว่ำ  หน่วยงำน              
ให้ควำมส ำคัญกับกำรป้องกัน  ในประเด็นที่อำจเป็นควำมเสี่ยงหรือเป็นช่องทำงที่อำจจะก่อให้เกิดกำรทุจริต 
กำรรับสินบนหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน   และสำมำรถยับยั้งกำรทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อำจ
เกิดขึ้นได้อย่ำงเท่ำทันสถำนกำรณ์   ซึ่งเมื่อหน่วยงำนภำครัฐทั่วประเทศมีกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก          
ในลักษณะดังกล่ำว  ก็จะท ำให้กำรทุจริตในภำพรวมของประเทศลดลงได้ในที่สุด  ตลอดจนยังผลักดันให้เกิด
ทิศทำงกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรท ำงำนภำยในหน่วยงำนในภำพรวมของประเทศ  ให้มีประสิทธิภำพมำก
ยิ่งขึ้นอีกด้วย  กำรด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส  ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)  ที่ผ่ ำนมำ  ถือว่ำประสบควำมส ำเร็จเป็นอย่ำงยิ่ ง      
โดยได้รับควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนภำครัฐที่เข้ำร่วมเป็นอย่ำงดีและได้รับเสียงสะท้อนว่ำ   กำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐนั้น  เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้หน่วยงำนที่รับ
กำรประเมิน  ได้มีกำรตรวจสอบและสอบทำนตนเอง  มีกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมหลัก      
ธรรมำภิบำล  ในส่วนที่ยังขำดตกบกพร่อง  มีกำรพัฒนำระบบงำนให้เกิดควำมโปร่งใส  มีกำรปรับปรุง      
กำรบริหำรงำนและกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นธรรม  ทั้งต่อบุคลำกรในหน่วยงำนและต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย    
ของหน่วยงำนได้เป็นอย่ำงดี  
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ปัจจุบันกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  ได้ถูกก ำหนด
เป็นตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  ประเด็นที่  21  กำรต่อต้ำนกำรทุจริต  
และประพฤติมิชอบ(พ.ศ. 2561 – 2580)  โดยในระยะแรก(พ.ศ. 2561 – 2565)  ก ำหนดค่ำเป้ำหมำย       
ให้หน่วยงำนภำครัฐที่มีผลกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์(85 คะแนนขึ้นไป)  ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80  ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนนอกจำกจะเป็นหน่วยงำนระดับกรม  ที่รับกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนจำกส ำนักงำน ป.ป.ช. แล้ว  ยังเป็นหน่วยงำนที่น ำเครื่องมือกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA)    
ไปขยำยผลเพ่ือพัฒนำและยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนในสังกัด  โดยกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำนวน 225 เขต อย่ำงต่อเนื่อง 
และได้พัฒนำนวัตกรรมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส   ในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำในรูปแบบออนไลน์  โดยมีแนวคิดกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรประเมินด้วยระบบ ITA Online        
เพ่ือควำมสะดวกในกำรจัดเก็บข้อมูลรวดเร็วในกำรวิเครำะห์และประมวลผล   โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบ
เวลำจริง (Real-time system)  และกำรประเมินมีประสิทธิภำพลดภำระงำนด้ำนเอกสำร (Paperless)     
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่รับกำรประเมิน  โดยปรับปรุงระบบกำรเก็บข้อมูลให้เป็นแบบออนไลน์เต็ม
รูปแบบ  ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562   ส ำนักงำน ป.ป.ช.  โดยศูนย์ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส     
ของหน่วยงำนภำครัฐได้พัฒนำเกณฑ์กำรประเมิน  ให้เกิดกำรสนับสนุนต่อกำรยกระดับค่ำคะแนนดัชนีกำรรับรู้ 
กำรทุจริตของประเทศไทยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม  ซึ่งเป็นไปตำมทิศทำงของยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกัน           
และปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  โดยได้สังเครำะห์ผลกำรวิจัยเรื่องแนวทำง        
กำรปรับปรุงและแนวกำรพัฒนำเครื่องมือกำรประเมิ นคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน          
ของหน่วยงำนภำครัฐ  เพ่ือนน ำไปสู่กำรยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions 
Index: CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น  และพัฒนำเกณฑ์กำรประเมินให้สำมำรถป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก      
ไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ  รวมทั้งมีกำรบูรณำกำรเครื่องมือส่งเสริมด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสจำกหน่วยงำน
อ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน  ลดควำมซ้ ำซ้อนของกำรด ำเนินกำรและมุ่งเน้นกำรร่วม
ด ำเนินกำร  ขับเคลื่อนด้ำนธรรมำภิบำลในภำพรวมของประเทศ  ส่งผลให้หน่วยงำนรำชกำรที่ได้รับ         
กำรประเมินได้ประโยชน์จำกกำรประเมิน  และน ำผลกำรประเมินไปกำรปรับปรุงและพัฒนำประสิทธิภำพ   
ในกำรปฏิบัติงำนและได้รับประโยชน์ในมุมของกำรสื่อสำรภำพลักษณ์องค์กร  โดยเฉพำะกำรแสดงให้สังคม
และสำธำรณชนรับรู้ว่ำหน่วยงำนให้ควำมส ำคัญกับกำรเปิดเผยข้อมูลและกำรป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำน
อย่ำงไร  และกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวไม่เป็นต้นทุนหรือภำระของหน่วยงำนมำกเกินไป  รวมทั้งต้องไม่เป็นภำระ
กับบุคคลที่เข้ำร่วมกระบวนกำรประเมินด้วย   
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แนวทำงกำรประเมิน  ITA  Online  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

ส ำหรับเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565  ยังคงใช้กรอบแนวทำงกำรประเมินเช่นเดียวกับ 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2564  ที่ผ่ำนมำ  เพ่ือให้หน่วยงำนภำครัฐที่เข้ำรับกำรประเมินได้มีกำรปรับปรุงพัฒนำ 
อย่ำงเชื่อมโยงและต่อเนื่อง  ท ำให้เห็นพัฒนำกำรในด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ      
ได้อย่ำงชัดเจน โดยมีกำรปรับปรุงในรำยละเอียดของระเบียบวิธีกำรประเมิน   และประเด็นกำรประเมิน
เล็กน้อย  เพ่ือแก้ไขปรับปรุงข้อจ ำกัดของกำรประเมินให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น  แต่เนื่องด้วยมีกำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด -19) ระลอกใหม่ขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ทั้ งในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหำนคร ปริมณฑล และทุกจังหวัดทั่วประเทศ  เป็นผลให้มีผู้ติดเชื้อเพ่ิมขึ้นจ ำนวนมำก  ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น  เขต 4  จึงก ำหนดมำตรกำรป้องกันและควบคุมสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019  รวมทั้งกำรปรับลดเวลำและวันท ำงำนของบุคลำกรในสังกัด      
เพ่ือป้องกัน  ควบคุมและจ ำกัดกำรแพร่ระบำดตำมมำตรกำรของศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์   กำรแพร่ระบำด  
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19)  โดยให้บุคลำกรและหน่วยงำนในสังกัดจัดบุคลำกรหมุนเวียนมำ
ปฏิบัติงำน ณ สถำนที่ท ำงำน  มอบหมำยงำนให้บุคลำกรในสังกัดปฏิบัติงำน ณ ที่พัก  อำศัย เลื่อนกำรจัด
ประชุม  กำรฝึกอบรม  หรือกำรสัมมนำต่ำง ๆ ออกไป  งดกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมใดๆที่ต้องมี
กำรรวมกลุ่ม และปฏิบัติตำมมำตรกำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม (Social Distancing) อย่ำงเคร่งครัด          
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำออนไลน์  จึงต้องมี
กำรปรับแผนกำรด ำเนินกิจกรรมให้สอดรับกับสถำนกำรณ์  และปรับรูปแบบในกำรด ำเนิน  กิจกรรมบำงอย่ำง 
เพ่ือสนองตอบมำตรกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนดังกล่ำวข้ำงต้น  เพ่ือให้กำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำออนไลน์  ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2565 บรรลุตำมวัตถุประสงค์  

แนวทำงกำรประเมิน ITA Online 

ส ำหรับเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำออนไลน์  ยังคงใช้กรอบแนวทำงกำรประเมินเช่นเดียวกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ  เพ่ือให้ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่ เข้ำรับกำรประเมิน  ได้ทรำบผลกำรประเมินตลอดจนข้อเสนอแนะที่จะน ำไปสู่          
กำรปรับปรุงพัฒนำคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนอย่ำงเชื่อมโยงและต่อเนื่อง โดยมีกำรเก็บข้อมูล
จำก 3 ส่วน ดังนี้  

ส่วนที่  1 กำรเก็บข้อมูลจำกบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT)  โดยเปิดโอกำสให้บุคลำกรทุกระดับที่ปฏิบัติงำนมำได้มีโอกำสสะท้อนและ
แสดงควำมคิดเห็น  ต่อคุณธรรมและควำมโปร่งใสของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  โดยสอบถำมกำรรับรู้และ
ควำมคิดเห็นใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่  
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ตัวชี้วัดที่ 1 กำรปฏิบัติหน้ำที่  
ตัวชี้วัดที่ 2 กำรใช้งบประมำณ  
ตัวชี้วัดที่ 3 กำรใช้อ ำนำจ  
ตัวชี้วัดที่ 4 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร  
ตัวชี้วัดที่ 5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต  

ส่วนที่  2 กำรเก็บข้อมูลจำกผู้รับบริกำรหรือผู้ติดต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  (External 
Integrity and Transparency Assessment: EIT)  โดยเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำรหรือผู้ติดต่อส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ  ได้มีโอกำสสะท้อนและแสดงควำมคิดเห็นต่อกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
โดยสอบถำมกำรรับรู้และควำมคิดเห็นใน 3 ตัวชี้วัดได้แก่  

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน  
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร  
ตัวชี้วัดที่ 8 กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน  

ส่วนที่ 3 กำรเปิดเผยข้อมูลทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) เป็นกำรตรวจสอบระดับกำรเปิดเผยข้อมูลของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำที่เผยแพร่ไว้  ทำงหน้ำเว็บไซต์หลักของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  โดยมีคณะที่ปรึกษำ         
กำรประเมินเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลและให้คะแนน  พร้อมข้อเสนอแนะตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินที่ก ำหนด 
แบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัด ได้แก่  

ตัวชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล  
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพื้นฐำน  
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2 กำรบริหำรงำน  
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.3 กำรบริหำรเงินงบประมำณ  
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.4 กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.5 กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส  

ตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต  
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 กำรด ำเนินกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริต  
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.2 มำตรกำรภำยในเพื่อป้องกันกำรทุจริต  
 

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรประเมิน ITA Online 
 ในกำรขับเคลื่อนกำรประเมิน ITA Online  จ ำเป็นที่จะต้องมีหลำยหน่วยงำนร่วมกันขับเคลื่อน    

กำรประเมิน ITA Online  ให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงเรียบร้อยและเป็นไปตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนด 
ประกอบด้วย  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  เป็นหน่วยศูนย์กลำงในกำรด ำเนินกำรประเมิน
ในภำพรวม  โดยมีหน้ำที่ก ำหนดกลไกและกระบวนกำรในกำรขับเคลื่อนกำรประเมินคุณธรรมและควำม 
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โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำออนไลน์  รวมไปถึงหลักกำรและหลักเกณฑ์ต่ำงๆ 
ในกำรประเมิน  กำรก ำกับติดตำมกำรประเมินและกำรด ำเนินกำรต่อผลกำรประเมิน  เพ่ือน ำเสนอต่อ 
ส ำนักงำน ป.ป.ช. ส ำนักงำน ป.ป.ช.  มีบทบำทในกำรร่วมก ำหนดแนวทำงและร่วมก ำกับติดตำมกำรประเมิน 
รวมไปถึงกำรประสำนงำนในระหว่ำงกระบวนกำรต่ำงๆในกำรประเมิน  

นอกจำกนี้ ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  ยังถูกก ำหนดเป็นตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ   
ในกำรปฏิบัติรำชกำร  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  ตัวชี้วัดที่ 7 กำรก ำกับดูแลกำรทุจริตในส่วนของกำร
ประเมินกำรก ำกับดูแลกำรทุจริตของผู้บริหำรองค์กำรอีกด้วย 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  เป็นกลุ่มเป้ำหมำยที่รับกำรประเมิน  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
จ ำเป็นที่จะต้องศึกษำเอกสำรคู่มือกำรประเมินคุณธรรม  และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำออนไลน์  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  ฉบับนี้ให้เกิดควำมเข้ำใจ  รวมถึงศึกษำขั้นตอน
กำรประเมิน กรอบระยะเวลำด ำเนินกำรและกำรใช้งำนระบบ ITA Online  เพ่ือให้กำรประเมินบรรลุผลตำม
วัตถุประสงค์และเป็นไปตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนด 
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บทที่ 2   เกณฑ์กำรประเมิน 
เกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ออนไลน์  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จ ำแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
   1) กำรปฏิบัติหน้ำที่  

2) กำรใช้งบประมำณ  
3) กำรใช้อ ำนำจ  
4) กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร  
5) กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต  
6) คุณภำพกำรด ำเนินงำน  
7) ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร  
8) กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน  
9) กำรเปิดเผยข้อมูล  
10) กำรป้องกันกำรทุจริต  

 
รำยละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด IIT แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน ( Internal 

Integrity and Transparency Assessment: IIT) ใช้ เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่  1 – ตัวชี้วัดที่5 
ประกอบด้วย 

รำยละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด IIT 
ตัวชี้วัดที่ 1 กำรปฏิบัติหน้ำที่ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำย  

ในหน่วยงำน  ต่อกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรอ่ืนในหน่วยงำนของตนเอง  ในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับ 
กำรปฏิบัติงำนโดยยึดหลักตำมมำตรฐำน  มีควำมโปร่งใส ปฏิบัติงำนหรือด ำเนินกำรตำมขั้นตอนและระยะเวลำ
ที่ก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด  และจะต้องเป็นไปอย่ำงเท่ำเทียมกัน  ไม่ว่ำจะเป็นผู้มำติดต่อทั่วไปหรือผู้มำติดต่อ 
ที่รู้จักกันเป็นกำรส่วนตัว  รวมไปถึงกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมุ่งมั่นเต็มควำมสำมำรถ และมีควำมรับผิดชอบต่องำน 
ในหน้ำที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะกำรปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะเจ้ำหน้ำที่ของรัฐอย่ำงมีคุณธรรม 
นอกจำกนี้  ยังประเมินกำรรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมกำรเรียกรับเงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์ 
อ่ืนๆ  ของบุคลำกรอ่ืนในหน่วยงำนทั้งในกรณีที่แลกกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ และในกรณีช่วงเทศกำลหรือวำระ
ส ำคัญต่ำงๆ ตำมขนบธรรมเนียมประเพณี หรือแม้แต่กรณีกำรให้ เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อ่ืนๆ  
ต่อบุคคลภำยนอก  ซึ่งถือเป็นควำมเสี่ยงที่อำจจะก่อให้เกิดกำรรับสินบนได้ในอนำคต 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ออนไลน์ ปีงบประมาณ 2565 

 

ตัวช้ีวัดที่ 1 กำรปฏิบัติหน้ำที่ ประกอบด้วยข้อค ำถำมจ ำนวน 6 ข้อ ดังนี้ 
 

ประเด็นกำรประเมิน ระดับ 
i1 บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน  ปฏิบัติงำน/ให้บริกำร
แก่ผู้มำติดต่อตำมประเด็นดังต่อไปนี้  มำกน้อยเพียงใด 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

 เป็นไปตำมขั้นตอนที่ก ำหนด     

 เป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด     
 

ประเด็นกำรประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

i2 บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน  ปฏิบัติงำน/ให้บริกำร
แก่ผู้มำติดต่อทั่วๆ ไป  กับผู้มำติดต่อที่รู้จักเป็นกำรส่วน
ตัวอย่ำงเท่ำเทียมกัน มำกน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นกำรประเมิน ระดับ 
i3 บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน  มีพฤติกรรม 
ในกำรปฏิบัติงำน ตำมประเด็นดังต่อไปนี้ อย่ำงไร 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

 มุ่งผลส ำเร็จของงำน     

 ให้ควำมส ำคัญกับงำนมำกกว่ำธุระส่วนตัว     

 พร้อมรับผิดชอบ หำกควำมผิดพลำดเกิดจำกตนเอง     
 

ประเด็นกำรประเมิน ระดับ 
i4 บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน  มีกำรเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้  จำกผู้มำติดต่อ  
เพ่ือแลกกับกำรปฏิบัติงำน  กำรอนุมัติ  อนุญำต  หรือให้บริกำร หรือไม่ 

มี ไม่มี 

 เงิน   

 ทรัพย์สิน   

 ประโยชน์อื่นๆ ที่อำจค ำนวณเป็นเงินได้ เช่น กำรลดรำคำ กำรรับควำมบันเทิง เป็นต้น   
หมำยเหตุ: เป็นกำรเรียกรับที่นอกเหนือจำกที่กฎหมำยก ำหนดให้รับได้ เช่น 
ค่ำธรรมเนียม ค่ำบริกำร ค่ำปรับ เป็นต้นประเด็นกำรประเมิน 
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ประเด็นกำรประเมิน ระดับ 
i5 นอกเหนือจำกกำรรับจำกญำติหรือจำกบุคคล  ที่ให้กันในโอกำสต่ำง ๆ โดยปกติ
ตำมขนบธรรมเนียมประเพณี  หรือวัฒนธรรม  หรือให้กันตำมมำรยำทที่ปฏิบัติกัน 
ในสังคมแล้ว  บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน  มีกำรรับสิ่งดังต่อไปนี้ หรือไม่ 

มี ไม่มี 

 เงิน   

 ทรัพย์สิน   

 ประโยชน์อื่นๆ  ที่อำจค ำนวณเป็นเงินได้ เช่น กำรลดรำคำ กำรรับควำมบันเทิง 
เป็นต้น 

  

 

ประเด็นกำรประเมิน ระดับ 
i6 บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน  มีกำรให้สิ่งดังต่อไปนี้  แก่บุคคลภำยนอกหรือ
ภำคเอกชน เพ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีและคำดหวังให้มีกำรตอบแทนในอนำคต 
หรือไม่ 

มี ไม่มี 

 เงิน   

 ทรัพย์สิน   

 ประโยชน์อื่น ๆ เช่น กำรยกเว้นค่ำบริกำร กำรอ ำนวยควำมสะดวกเป็นกรณีพิเศษ 
เป็นต้น 
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ตัวชี้วัดที่ 2 กำรใช้งบประมำณ  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกร
ภำยในหน่วยงำนต่อกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ  ของหน่วยงำนของตนเอง  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้จ่ำยเงิน
งบประมำณ  นับตั้งแต่กำรจัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีและเผยแพร่อย่ำงโปร่งใส   ไปจนถึง
ลักษณะกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนอย่ำงคุ้มค่ำ  เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และไม่เอ้ือประโยชน์      
แก่ตนเองหรือพวกพ้อง  กำรเบิกจ่ำยเงินของบุคลำกรภำยในในเรื่องต่ำงๆ  เช่น  ค่ำท ำงำนล่วงเวลำ  ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ หรือค่ำเดินทำง  ฯลฯ  ตลอดจนกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรตรวจรับพัสดุด้วย  นอกจำกนี้ 
ยังให้ควำมส ำคัญกับกำรเปิดโอกำสให้บุคลำกรภำยในมีส่วนร่วม  ในกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  
ของหน่วยงำนตนเองได้ 

ตัวชี้วัดที่ 2 กำรใช้งบประมำณ  ประกอบด้วยข้อค ำถำมจ ำนวน 6 ข้อ ดังนี้ 

ประเด็นกำรประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

i7 ท่ำนรู้เกี่ยวกับแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี  
ของหน่วยงำนของท่ำน มำกน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นกำรประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

i8 หน่วยงำนของท่ำน ใช้จ่ำยงบประมำณ โดยค ำนึงถึง
ประเด็นดังต่อไปนี้ มำกน้อยเพียงใด 

    

 คุ้มค่ำต่อประโยชน์ที่ได้รับ     

 เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของงบประมำณท่ีตั้งไว้     
 

ประเด็นกำรประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

i9 หน่วยงำนของท่ำน ใช้จ่ำยงบประมำณเพ่ือประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มำกน้อยเพียงใด 
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ประเด็นกำรประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

i10 บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน มีกำรเบิกจ่ำยเงิน 
ที่เป็นเท็จ เช่น ค่ำท ำงำนล่วงเวลำ ค่ำวัสดุอุปกรณ์  
หรือค่ำเดินทำง ฯลฯ มำกน้อยเพียงใด 

    

 
ประเด็นกำรประเมิน ระดับ 

i11 หน่วยงำนของท่ำน มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง/กำรจัดหำ
พัสดุ และกำรตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้  
มำกน้อยเพียงใด 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

 โปร่งใส ตรวจสอบได้     

 เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบกำรรำยใดรำยหนึ่ง     
 

ประเด็นกำรประเมิน ระดับ 
i12 หน่วยงำนของท่ำน  เปิดโอกำสให้ท่ำนมีส่วนร่วม 
ในกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  ตำมประเด็น
ดังต่อไปนี้  มำกน้อยเพียงใด 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

 สอบถำม     

 ทักท้วง     

 ร้องเรียน     
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ตัวชี้วัดที่ 3 กำรใช้อ ำนำจ  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำย 
ในหน่วยงำนต่อกำรใช้อ ำนำจของผู้บังคับบัญชำของตนเอง  ในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับกำรมอบหมำยงำน 
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  กำรคัดเลือกบุคลำกรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่ำงๆ  ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่ำงเป็นธรรม
และไม่เลือกปฏิบัติ  รวมไปถึงกำรใช้อ ำนำจสั่งกำรให้ผู้ใต้บังคับบัญชำท ำในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชำ    
หรือท ำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง  นอกจำกนี้ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคลที่อำจเกิดกำรแทรกแซง  
จำกผู้มีอ ำนำจกำรซื้อขำยต ำแหน่งหรือกำรเอ้ือผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 

ตัวชี้วัดที่ 3 กำรใช้อ ำนำจ  ประกอบด้วยข้อค ำถำมจ ำนวน 6 ข้อ ดังนี้ 

ประเด็นกำรประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

i13 ท่ำนได้รับมอบหมำยงำนตำมต ำแหน่งหน้ำที่จำก
ผู้บังคับบัญชำอย่ำงเป็นธรรม มำกน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นกำรประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

i14 ท่ำนได้รับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน จำก
ผู้บังคับบัญชำอย่ำงเป็นธรรม มำกน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นกำรประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

i15 ผู้บังคับบัญชำของท่ำน มีกำรคัดเลือกผู้เข้ำรับ     
กำรฝึกอบรม กำรศึกษำดูงำน หรือกำรให้ทุนกำรศึกษำ 
อย่ำงเป็นธรรม มำกน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นกำรประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

i16 ท่ำนเคยถูกผู้บังคับบัญชำสั่งกำรให้ท ำธุระส่วนตัว
ของผู้บังคับบัญชำ มำกน้อยเพียงใด 
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ประเด็นกำรประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

i17 ท่ำนเคยถูกผู้บังคับบัญชำสั่งกำรให้ท ำในสิ่งที่ไม่
ถูกต้อง หรือมีควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริต มำกน้อยเพียงใด 

    

ประเด็นกำรประเมิน ระดับ 
i18 กำรบริหำรงำนบุคคลของหน่วยงำนของท่ำน  
มีลักษณะดังต่อไปนี้ มำกน้อยเพียงใด 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

 ถูกแทรกแซงจำกผู้มีอ ำนำจ     

 มีกำรซื้อขำยต ำแหน่ง     

 เอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง     



18 

 

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ออนไลน์ ปีงบประมาณ 2565 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินกำรรับรู้  
ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนต่อกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร  ในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม          
ของบุคลำกรภำยใน  ในกำรน ำทรัพย์สินของรำชกำรของหน่วยงำนไปเป็นของตนเองหรือน ำไปให้ผู้ อ่ืน      
และพฤติกรรมในกำรขอยืมทรัพย์สินของรำชกำร  ทั้งกำรยืมโดยบุคลำกรภำยในหน่วยงำนและกำรยืม      
โดยบุคคลภำยนอกหน่วยงำน  ซึ่งหน่วยงำนจะต้องมีกระบวนกำรในกำรขออนุญำตที่ชัดเจนและสะดวก 
นอกจำกนี้   หน่วยงำนจะต้องมีกำรจัดท ำแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำรที่ถูกต้อง       
เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลำกรภำยใน  ได้รับทรำบและน ำไปปฏิบัติ  รวมไปถึงหน่วยงำนจะต้องมีกำรก ำกับดูแล   
และตรวจสอบกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำรของหน่วยงำนด้วย 

ตัวชี้วัดที่ 4 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร  ประกอบด้วยข้อค ำถำมจ ำนวน 6 ข้อ ดังนี้ 

ประเด็นกำรประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

i19 บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน มีกำรเอำทรัพย์สิน
ของรำชกำร ไปเป็นของส่วนตัว หรือน ำไปให้กลุ่มหรือ
พวกพ้อง มำกน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นกำรประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

i20 ขั้นตอนกำรขออนุญำตเพ่ือยืมทรัพย์สินของรำชกำร 
ไปใช้ปฏิบัติงำนในหน่วยงำนของท่ำน มีควำมสะดวก
มำกน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นกำรประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

i21 ถ้ำต้องมีกำรขอยืมทรัพย์สินของรำชกำร 
ไปใช้ปฏิบัติงำน บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน  
มีกำรขออนุญำตอย่ำงถูกต้อง มำกน้อยเพียงใด 
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ประเด็นกำรประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

i22 บุคคลภำยนอกหรือภำคเอกชน มีกำรน ำทรัพย์สิน
ของรำชกำรไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญำตอย่ำงถูกต้อง  
จำกหน่วยงำนของท่ำน มำกน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นกำรประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

i23 ท่ำนรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงำนของท่ำน เกี่ยวกับ
กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำรที่ถูกต้อง มำกน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นกำรประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

i24 หน่วยงำนของท่ำน มีกำรก ำกับดูแลและตรวจสอบ
กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร เพ่ือป้องกันไม่ให้มีกำร
น ำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มำกน้อย
เพียงใด 
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ตัวชี้วัดที่ 5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินกำรรับรู้    
ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนต่อกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตของหน่วยงำน  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำร     
ให้ควำมส ำคัญของผู้บริหำรสูงสุดในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงจริงจัง  โดยหน่วยงำนจะต้องทบทวนนโยบำย     
ที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพ  และจัดท ำแผนงำนด้ำนกำรป้องกัน     
และปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำน  เพ่ือให้เกิดกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตได้อย่ำงเป็นรูปธรรม  รวมไปถึง
กำรประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภำพกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตของหน่วยงำน  ที่จะต้องท ำให้กำรทุจริต          
ในหน่วยงำนลดลงหรือไม่มีเลย  และจะต้องสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้บุคลำกรภำยใน  ในกำรร้องเรียนเมื่อพบเห็น
กำรทุจริตภำยในหน่วยงำนด้วย  นอกจำกนี้  หน่วยงำนจะต้องมีกระบวนกำรเฝ้ำระวัง  ตรวจสอบกำรทุจริต
ภำยในหน่วยงำน  รวมถึงกำรน ำผลกำรตรวจสอบของฝ่ำยตรวจสอบจำกทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน 
ไปปรับปรุงกำรท ำงำนเพ่ือป้องกันกำรทุจริต 

ตัวชี้วัดที่ 5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต ประกอบด้วยข้อค ำถำมจ ำนวน 6 ข้อ ดังนี้ 

ประเด็นกำรประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

i25 ผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำนของท่ำน ให้ควำมส ำคัญ
กับกำรต่อต้ำนกำรทุจริต มำกน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นกำรประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

i26 หน่วยงำนของท่ำน มีกำรด ำเนินกำร ดังต่อไปนี้ หรือไม่ มี ไม่มี 

 ทบทวนนโยบำยหรือมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพ   

 จัดท ำแผนงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำน   
 

ประเด็นกำรประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

i27 หน่วยงำนของท่ำนมีปัญหำกำรทุจริตที่ยังไม่ได้รับ
กำรแก้ไข มำกน้อยเพียงใด 
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ประเด็นกำรประเมิน ระดับ 
i28 หน่วยงำนของท่ำน มีกำรด ำเนินกำรดังต่อไปนี้  
ต่อกำรทุจริตในหน่วยงำน มำกน้อยเพียงใด 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

 เผ้ำระวังกำรทุจริต     

 ตรวจสอบกำรทุจริต     

 ลงโทษทำงวินัย เมื่อมีกำรทุจริต     
หมำยเหตุ: หำกหน่วยงำนของท่ำนไม่มีกำรทุจริต จึงท ำให้ไม่มีกำรลงโทษทำงวินัย ให้ตอบ "มำกที่สุด" 
 

ประเด็นกำรประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

i29 หน่วยงำนของท่ำน มีกำรน ำผลกำรตรวจสอบของ
ฝ่ำยตรวจสอบทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน 
ไปปรับปรุงกำรท ำงำน เพ่ือป้องกันกำรทุจริต 
ในหน่วยงำน มำกน้อยเพียงใด 

    

หมำยเหตุ: ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน หมำยถึง ส่วนงำนตรวจสอบภำยในของหน่วยงำน ฝ่ำยตรวจสอบภำยนอก หมำยถึง หน่วยงำนที่มีอ ำนำจหน้ำที่
ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ เช่น ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ส ำนักงำน ป.ป.ช. ส ำนักงำน ป.ป.ท. เป็นต้น 
 

ประเด็นกำรประเมิน ระดับ 
i30 หำกท่ำนพบเห็นแนวโน้มกำรทุจริตที่จะเกิดขึ้น 
ในหน่วยงำนของท่ำน ท่ำนมีควำมคิดเห็นต่อประเด็น
ดังต่อไปนี้ อย่ำงไร 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

 สำมำรถร้องเรียนและส่งหลักฐำนได้อย่ำงสะดวก     

 สำมำรถติดตำมผลกำรร้องเรียนได้     

 มั่นใจว่ำจะมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงตรงไปตรงมำ     

 มั่นใจว่ำจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง     
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รำยละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด EIT แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External 
Integrity and Transparency Assessment: EIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 6 – ตัวชี้วัดที่ 8 
ประกอบด้วย 

รำยละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด EIT 
ตัวชี้ วัดที่  6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน   เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินกำรรับรู้           

ของผู้รับบริกำร  ผู้มำติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำนต่อกำรคุณภำพกำรด ำเนินงำน  ในประเด็น  
ที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่  โดยยึดหลักตำมมำตรฐำน  ขั้นตอนและระยะเวลำที่ก ำหนดไว้
อย่ำงเคร่งครัด  และจะต้องเป็นไปอย่ำงเท่ำเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ  รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับ         
กำรด ำเนินกำร/ให้บริกำรของหน่วยงำนแก่รับบริกำร   ผู้มำติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงตรงไปตรงมำ  
ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล  ซึ่งสะท้อนถึงกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมีคุณธรรม  และยังประเมินกำรรับรู้เกี่ยวกับ
ประสบกำรณ์ตรงในกำรถูกเจ้ำหน้ำที่เรียกรับเงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นๆ  เพ่ือแลกกับกำรปฏิบัติหน้ำที่
ด้วย  นอกจำกนี้ยังประเมินกำรรับรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนและกำรด ำเนินงำน  ในภำพรวมของหน่วยงำน  
ที่จะต้องค ำนึงถึงประโยชน์ของประชำชนและส่วนรวมเป็นหลัก  ไม่มีกำรเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคล
หนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วยข้อค ำถำมจ ำนวน 5 ข้อ ดังนี้ 
ประเด็นกำรประเมิน ระดับ 

e1 เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ ปฏิบัติงำน/
ให้บริกำรแก่ท่ำน ตำมประเด็นดังต่อไปนี้ มำกน้อย
เพียงใด 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

 เป็นไปตำมขั้นตอนที่ก ำหนด     

 เป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด     
 

ประเด็นกำรประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

e2 เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ ปฏิบัติงำน/
ให้บริกำรแก่ท่ำน กับผู้มำติดต่อคนอ่ืน ๆ อย่ำงเท่ำเทียม
กัน มำกน้อยเพียงใด 
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ประเด็นกำรประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

e3 เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรปิดบัง
หรือบิดเบือนขอ้มูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำร/ให้บริกำร
แก่ท่ำน มำกน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นกำรประเมิน ระดับ 
e4 ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ท่ำนเคยถูกเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ  
ร้องขอให้จ่ำยหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพ่ือแลกกับกำรปฏิบัติงำน กำรอนุมัติ อนุญำต  
หรือให้บริกำร หรือไม่ 

มี ไม่มี 

 เงิน   

 ทรัพย์สิน   

 ประโยชน์อื่น ๆ ที่อำจค ำนวณเป็นเงินได้ เช่น กำรลดรำคำ กำรให้ควำมบันเทิง เป็นต้น   
หมำยเหตุ: เป็นกำรให้ท่ีนอกเหนือจำกที่กฎหมำยก ำหนด เช่น ค่ำธรรมเนียม ค่ำบริกำร ค่ำปรับ เป็นต้น 

 

ประเด็นกำรประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

e5 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรด ำเนินงำน โดยค ำนึง 
ถึงประโยชน์ของประชำชนและส่วนรวมเป็นหลัก      
มำกน้อยเพียงใด 
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ตัวชี้ วัดที่  7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร   เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินกำรรับรู้            
ของผู้รับบริกำร  ผู้มำติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำนต่อประสิทธิภำพกำรสื่อสำร  ในประเด็น     
ที่เกี่ยวข้องกับกำรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำนในเรื่องต่ำงๆต่อสำธำรณชน  ผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย 
สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำยและไม่ซับซ้อน  โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนและข้อมูลที่สำธำรณชนควรรับทรำบ รวมถึงกำรจัดให้มีช่องทำงให้ผู้รับบริกำร  
ผู้มำติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  สำมำรถส่งค ำติชมหรือควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร 
และมีกำรชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่ำงชัดเจน  นอกจำกนี้ยังประเมินกำรรับรู้เกี่ยวกับกำรจัดให้มี
ช่องทำงให้ผู้มำติดต่อสำมำรถร้องเรียนกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนด้วย  ซึ่งสะท้อนถึงกำรสื่อสำร    
กับผู้รับบริกำร  ผู้มำติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร  ประเด็นส ำรวจ ประกอบด้วยข้อค ำถำมจ ำนวน 5 ข้อ ดังนี้ 
ประเด็นกำรประเมิน ระดับ 

e6 กำรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ  
มีลักษณะดังต่อไปนี้ มำกน้อยเพียงใด 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

 เข้ำถึงง่ำย ไม่ซับซ้อน     

 มีช่องทำงหลำกหลำย     
 

ประเด็นกำรประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

e7 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรเผยแพร่ผลงำนหรือ
ข้อมูลที่สำธำรณชนควรรับทรำบอย่ำงชัดเจน มำกน้อย
เพียงใด 

    

 

ประเด็นกำรประเมิน 
ระดับ 

มี ไม่มี 
e8 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีช่องทำงรับฟังค ำติชมหรือควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ 
กำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร หรือไม่ 
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ประเด็นกำรประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

e9 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรชี้แจงและตอบค ำถำม 
เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนได้อย่ำง
ชัดเจน มำกน้อยเพียงใด 

    

หมำยเหตุ: หำกท่ำนไม่มีข้อกังวลสงสัยให้ตอบ “มำกที่สุด” 
 

ประเด็นกำรประเมิน 
ระดับ 

มี ไม่มี 
e10 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีช่องทำงให้ผู้มำติดต่อร้องเรียนกำรทุจริตของ
เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน หรือไม่ 

  

 
ตัวชี้วัดที่ 8 กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินกำรรับรู้    

ของผู้รับบริกำร  ผู้มำติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำนต่อกำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน  ในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับกำรปรับปรุงพัฒนำหน่วยงำน  ทั้งกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่และกระบวนกำรท ำงำน       
ของหน่วยงำนให้ดียิ่งขึ้น  รวมไปถึงกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรด ำเนินงำนเพ่ือให้เกิดควำมสะดวกรวดเร็ว
มำกยิ่งขึ้น  โดยควรมีกระบวนกำรเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำรหรือผู้มำติดต่อ  เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุง
พัฒนำกำรด ำเนินงำนเพ่ือให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรด้วย  ทั้งนี้ นอกจำกหน่วยงำนจะต้องปรับปรุงพัฒนำ 
กำรด ำเนินงำนให้ดีขึ้นแล้ว  ยังควรให้ควำมส ำคัญกับกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้มีควำมโปร่งใสมำกขึ้นอีก
ด้วย 

ตัวชี้วัดที่ 8 กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน  ประกอบด้วยข้อค ำถำมจ ำนวน 5 ข้อ ดังนี้ 

ประเด็นกำรประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

e11 เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ  
มีกำรปรับปรุงคุณภำพกำรปฏิบัติงำน/กำรให้บริกำร    
ให้ดีขึ้น มำกน้อยเพียงใด 

    

หมำยเหตุ: หำกท่ำนติดต่อครั้งแรก ให้เปรียบเทียบกับคุณภำพกำรปฏิบัติงำน/กำรให้บริกำรที่ท่ำนคำดหวังไว้ก่อนมำติดต่อ 
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ประเด็นกำรประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

e12 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรปรับปรุงวิธีกำรและ
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรให้ดีข้ึน มำกน้อย
เพียงใด 

    

หมำยเหตุ: หำกท่ำนติดต่อครั้งแรก ให้เปรียบเทียบกับวิธีกำรและขั้นตอนกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรที่ท่ำนคำดหวังไว้ก่อนมำติดต่อ 

 

ประเด็นกำรประเมิน 
ระดับ 

มี ไม่มี 
e13 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรด ำเนินงำน/ 
กำรให้บริกำร ให้เกิดควำมสะดวกรวดเร็วมำกขึ้น หรือไม่ 

  

 

ประเด็นกำรประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

e14 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ เปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำร 
ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ำไปมีส่วนร่วมใน
กำรปรับปรุงพัฒนำกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรของ
หน่วยงำนให้ดีขึ้น มำกน้อยเพียงใด 

    

หมำยเหตุ: กำรมีส่วนร่วม เช่น ร่วมวำงแผน ร่วมด ำเนินกำร ร่วมแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และร่วมติดตำมประเมินผล เป็นต้น 
 
 

ประเด็นกำรประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

e15 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรปรับปรุงกำร
ด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร ให้มีควำมโปร่งใสมำกข้ึน  
มำกน้อยเพียงใด 
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รำยละเอียดตัวชี้ วัดของแบบวัด OIT แบบวัดกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data 
Integrity and Transparency Assessment: OIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 9 – ตัวชี้วัดที่10  
ประกอบด้วย  

ตัวชี้วัดที่ 9  กำรเปิดเผยข้อมูล  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินกำรเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงำน  เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่ำงๆของหน่วยงำนให้สำธำรณชนได้รับทรำบใน 5 
ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐำน  ได้แก่  ข้อมูลพื้นฐำน  ข่ำวประชำสัมพันธ์และกำรปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
(2) กำรบริหำรงำน  ได้แก่  แผนด ำเนินงำนกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำร (3) กำรบริหำรเงินงบประมำณ 
ได้แก่  แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีและกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดห ำพัสดุ  (4) กำรบริหำร        
และพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  ได้แก่  นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำย      
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  และหลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  และ (5) กำรส่งเสริม
ควำมโปร่งใสในหน่วยงำน  ได้แก่  กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  และกำรเปิดโอกำส
ให้เกิดกำรมีส่วนร่วม  ซึ่งกำรเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้ำงต้นแสดงถึงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนและกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำน 

  

ตัวชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) ดังนี้ 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐำน 
ข้อมูลพื้นฐำน 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล 
o1 โครงสร้ำง o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร

ของหน่วยงำน 
o แสดงต ำแหน่งที่ส ำคัญและกำรแบ่งส่วนงำน
ภำยใน  ประกอบด้วยต ำแหน่งที่ส ำคัญ และกำรแบ่งส่วน
งำนภำยใน สอดคล้อง กับภำรกิจงำน 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำน
บริหำรวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนบริหำรงำนบุคคล 
ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป และคณะกรรมกำรส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

o2 ข้อมูลผู้บริหำร o แสดงข้อมูลของผู้บริหำรสูงสุด และผู้ด ำรง
ต ำแหน่ งทำงกำรบริหำรของหน่ วยงำน  อย่ ำงน้อย
ประกอบด้วย ผู้บริหำรสูงสุดและรองผู้บริหำรสูงสุด 
o แสดงข้อมูล  อย่ ำงน้ อยประกอบด้ วย  ชื่ อ -
นำมสกุล ต ำแหน่ง รูปถ่ำย และช่องทำงกำรติดต่อของ
ผู้บริหำรแต่ละคน 

 



28 

 

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ออนไลน์ ปีงบประมาณ 2565 

 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล 
o3 อ ำนำจหน้ำที่ o แสดงข้อมูลหน้ำที่และอ ำนำจของหน่วยงำน

ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 
o4 แผนยุทธศำสตร์หรือ

แผนพัฒนำหน่วยงำน 
o แสดงแผนกำรด ำเนินภำรกิจของหน่วยงำนที่มี
ระยะมำกกว่ำ 1 ปี 
o มีข้ อมู ลรำยละเอียดของแผนฯ อย่ ำงน้ อย
ประกอบด้วย ยุทธศำสตร์หรือแนวทำง เป้ำหมำย และ
ตัวชี้วัด  
o เป็นแผนที่มีระยะเวลำบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 
2565 

o5 ข้อมูลกำรติดต่อ o แสดงข้อมูลกำรติดต่อของหน่วยงำน อย่ำงน้อยประกอบด้วย 
o ที่อยู่หน่วยงำน 
o หมำยเลขโทรศัพท์ โทรสำร (ถ้ำมี) ที่สำมำรถติดต่อได้ 
o E-mail ที่สำมำรถติดต่อได ้
o แผนที่ตั้ง 

o6 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง o แสดงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนหรือ
กำรปฏิบัติงำนของ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ที่เป็น
ปัจจุบัน อย่ำงน้อยประกอบด้วย  
- รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 25 
- พรบ.กำรศึกษำแห่งชำติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
- พรบ.ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.
2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พรบ.ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
- พรบ.กำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ. 2545  
- พรบ.ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
- พรบ.สภำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2546  
- ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำร
และขอบเขต กำรปฏิบัติหน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่เป็นนิติบุคคลในสังกัด เขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ พ.ศ. 2546 (ออกตำม มำตรำ 35 พรบ.ระเบียบ บริหำรรำชกำร

กระทรวงศึกษำธิกำร)  
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล 
- กฎกระทรวงก ำหนดจ ำนวนกรรมกำร คุณสมบัติ
หลักเกณฑ์วิธีกำร สรรหำกรรมกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2546 เป็นต้น 

 
กำรประชำสัมพันธ์ 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล 
o7 ข่ำวประชำสัมพันธ์ o แสดงข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำร

ด ำเนินงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่หรือภำรกิจของหน่วยงำน 
o เป็นข้อมูลข่ำวสำรที่เกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2565 

 
กำรปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล 
o8 Q&A o แสดงต ำแหน่ งบนเว็บ ไซต์ของหน่ วยงำนที่

บุคคลภำยนอกสำมำรถสอบถำมข้อมูลต่ำง ๆ ได้ และ
หน่วยงำนสำมำรถสื่อสำรให้ค ำตอบกับผู้สอบถำมได้ โดยมี
ลักษณะเป็นกำรสื่อสำรได้สองทำง ทำงหน้ำเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน (Q&A) ยกตัวอย่ำงเช่น Web board, กล่อง
ข้อควำมถำม -ตอบ , Messenger Live Chat, Chatbot 
เป็นต้น 

o9 Social Network o แสดงต ำแหน่ งบนเว็บ ไซต์ของหน่ วยงำนที่
สำมำรถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ำยสังคมออนไลน์ของ
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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ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.2 กำรบริหำรงำน 
กำรด ำเนินงำน 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล 
o10 แผนด ำเนินงำนประจ ำปี o แสดงแผนกำรด ำเนินภำรกิจของหน่วยงำนที่มี

ระยะ 1 ปี 
o มีข้ อมูล รำยละเอียดของแผนฯ อย่ ำงน้ อย
ประกอบด้วย  โครงกำรหรือกิจกรรม งบประมำณที่ใช้ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร  
o เป็นแผนที่มีระยะเวลำบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565 

o11 รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำร
ด ำเนินงำนประจ ำปี รอบ 6 
เดือน 

o แสดงควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนตำมแผน
ด ำเนินงำนประจ ำปีในข้อ o10 
o มีเนื้อหำหรือรำยละเอียดควำมก้ำวหน้ำ อย่ำง
น้อยประกอบด้วย  ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินกำรแต่ละ
โครงกำร/กิจกรรม และรำยละเอียดงบประมำณที่ใช้
ด ำเนินงำน 
o สำมำรถจัดท ำข้อมูลเป็นแบบรำยเดือน หรือรำย
ไตรมำส หรือรำย 6 เดือน ที่ มี ข้อมูลครอบคลุมใน
ระยะเวลำ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565 

o12 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ประจ ำปี 
 
 

o แสดงผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนด ำเนินงำน
ประจ ำปี 
o มีข้อมูลรำยละเอียดสรุปผลกำรด ำเนินงำน อย่ำง
น้อยประกอบด้วย ผลกำรด ำเนินกำรโครงกำรหรือ
กิจกรรม ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ปัญหำ อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ  
o เป็นรำยงำนผลของปี พ.ศ. 2564 
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กำรปฏิบัติงำน 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล 

o13 คู่มือหรือมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำน 

o แสดงคู่มือหรือแนวทำงกำรปฏิบัติงำนที่เจ้ำหน้ำที่
ของหน่วยงำนใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน 
o มีข้อมูลรำยละเอียดของกำรปฏิบัติงำน อย่ำงน้อย
ประกอบด้วย คู่มือกำรปฏิบัติภำรกิจงำน 4 ด้ำน ส ำหรับ
บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ก ำหนดวิธีกำร
ขั้นตอน กำรปฏิบัติอย่ำงไร  

กำรให้บริกำร 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล 

o14 คู่มือหรือมำตรฐำนกำร
ให้บริกำร 

o แสดงคู่มือกำรให้บริกำรประชำชนหรือคู่มือแนว
ทำงกำรปฏิบัติที่ผู้รับบริกำรหรือผู้มำติดต่อกับหน่วยงำน
ใช้เป็นข้อมูลในกำรขอรับบริกำรหรือติดต่อกับหน่วยงำน 
o มีข้อมูลรำยละเอียดของกำรปฏิบัติ อย่ำงน้อย
ประกอบด้วย บริกำรหรือภำรกิจใด ก ำหนดวิธีกำร
ขั้นตอนกำรให้บริกำรหรือกำรติดต่ออย่ำงไร 
o หน่วยงำนจะต้องเปิดเผยอย่ำงน้อย 1 คู่มือ 

o15 ข้อมูลเชิงสถิติกำรให้บริกำร o แสดงข้อมูลสถิติกำรให้บริกำรของหน่วยงำน 
o สำมำรถจัดท ำข้อมูลเป็นแบบรำยเดือน หรือรำย
ไตรมำส หรือรำย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมใน
ระยะเวลำ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565 

o16 รำยงำนผลกำรส ำรวจควำม
พึงพอใจกำรให้บริกำร 

o แสดงผลส ำรวจควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรของ
หน่วยงำน 
o เป็นรำยงำนผลของปี พ.ศ. 2564 

o17 E–Service o แสดงช่องทำงกำรให้บริกำรข้อมูลสำมำรถเข้ำถึง
หรือเชื่อมโยงไปยังช่องทำงข้ำงต้นได้จำกเว็บไซต์  หลัก
ของหน่วยงำน สำมำรถเข้ำถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทำง
ข้ำงต้นได้จำกเว็บไซต์หลักของหน่วยงำน 

หมำยเหตุ: บริกำร หมำยถึง กำรให้บริกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่หรือภำรกิจตำมกฎหมำยของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำส ำหรับ ส ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำที่มีกำรปฏิบัติงำนหรือกำรให้บริกำรเป็นจ ำนวนมำก อำจมุ่งเน้นเผยแพร่กำรปฏิบัติงำนหรือ กำรให้บริกำรที่มีควำมส ำคัญต่อ ภำรกิจของ

หน่วยงำน 
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           ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 กำรบริหำรเงินงบประมำณ 
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล 
o18 แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ

ประจ ำปี 
o แสดงแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำน
ที่มีระยะ 1 ปี 
o มีข้อมูลรำยละเอียดของแผนฯ อย่ ำงน้อย
ประกอบด้วย งบประมำณตำมแหล่งที่ได้รับกำรจัดสรร 
และงบประมำณตำมประเภทรำยกำรใช้จ่ำย 
o เป็นแผนที่มีระยะเวลำบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565 

o19 รำยงำนกำรก ำกับติดตำม
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ประจ ำปี รอบ 6 เดือน 

o แสดงควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนตำม
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีในข้อ o18 
o มีข้อมูลรำยละเอียดควำมก้ำวหน้ำ อย่ำงน้อย
ประกอบด้วย ควำมก้ำวหน้ำกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
o สำมำรถจัดท ำข้อมูลเป็นแบบรำยเดือน หรือรำย
ไตรมำส หรือรำย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมใน
ระยะเวลำ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565 

o20 รำยงำนผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณประจ ำปี 

o แสดงผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณประจ ำปี 
o มี ข้ อ มู ล ร ำย ล ะ เอี ย ด ส รุ ป ผ ล ก ำร ใช้ จ่ ำ ย
งบประมำณ อย่ำงน้อยประกอบด้วย ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
o เป็นรำยงำนผลของปี พ.ศ. 2564 
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กำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล 

o21 แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือ
แผนกำรจัดหำพัสดุ 

o แสดงแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือแผนกำรจัดหำ
พั ส ดุ ต ำ ม ที่ ห น่ ว ย ง ำ น จ ะ ต้ อ งด ำ เนิ น ก ำ ร ต ำ ม
พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560  
o เป็นข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปี พ.ศ. 2565 

* กรณีไม่มีกำรจัดจ้ำงที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบำทหรือกำรจัดจ้ำงที่กฎหมำย
ไม่ได้ก ำหนดให้ต้องเผยแพร่แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ให้หน่วยงำนอธิบำย
เพิ่มเติมโดยละเอียด หรือเผยแพร่ว่ำไม่มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในกรณีดังกล่ำว 

o22 ประกำศต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำ
พัสดุ 

o แสดงประกำศกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมที่หน่วยงำน
จะต้องด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่ำงเช่น 
ประกำศเชิญชวน ประกำศผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เป็นต้น  
o เป็นข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปี พ.ศ. 2565 

o23 สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
หรือกำรจัดหำพัสดุรำย
เดือน 

o แสดงสรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำน 
o มี ข้ อมู ล รำยละเอียดผลกำรจัดซื้ อจั ดจ้ ำง 
ยกตัวอย่ำงเช่น งำนที่ซื้อหรือจ้ำง วงเงินที่ซื้อหรือจ้ำง 
รำคำกลำง วิธีกำรซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่ เสนอ ผู้ ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลง 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง เป็นต้น 
o เป็นข้อมูลแบบรำยเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมใน
ระยะเวลำ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565  

*กรณีไม่มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่ำไม่มีกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงในเดือนนั้น 

o24 รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
หรือกำรจัดหำพัสดุประจ ำปี 

o แสดงผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำน 
o มีข้อมูลรำยละเอียด อย่ำงน้อยประกอบด้วย 
งบประมำณที่ใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ปัญหำ อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 
o เป็นรำยงำนผลของปี พ.ศ. 2564 
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ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.4 กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล 
o25 นโยบำยกำรบริหำร

ทรัพยำกรบุคคล 
o เป็นนโยบำยหรือแผนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลที่
ยังใช้บังคับในหน่วยงำนในปี พ.ศ. 2565 
o แสดงนโยบำยของผู้บริหำรสูงสุด หรือแผนกำรบริหำรและ
พัฒนำทรัพยำกรบุคคลที่ก ำหนดในนำมของหน่วยงำน 

o26 กำรด ำเนินกำรตำม
นโยบำยกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล 

o แสดงกำรด ำเนินกำรที่มีควำมสอดรับตำมนโยบำยหรือแผนกำร
บริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลในข้อ o25 
o เป็นกำรด ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2565 

o27 หลักเกณฑ์กำรบริหำรและ
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

แสดงหลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลที่ยังใช้
บังคับในหน่วยงำนในปี พ.ศ. 2565 อย่ำงน้อยประกอบด้วย 
o กำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกร 
o กำรบรรจุและแต่งตั้งบุคลำกร 
o กำรพัฒนำบุคลำกร 
o กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนบุคลำกร 
o กำรให้คุณให้โทษและกำรสร้ำงขวัญก ำลังใจ 
* กรณีหน่วยงำนใช้หลักเกณฑ์ขององค์กรกลำงบริหำรงำนบุคคล หน่วยงำน
สำมำรถน ำหลักเกณฑด์ังกล่ำวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 

o28 รำยงำนผลกำรบริหำรและ
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล
ประจ ำปี 

o แสดงผลกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
o มีข้อมูลรำยละเอียดของกำรด ำเนินกำร อย่ำงน้อยประกอบด้วย 
ผลกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ปัญหำ
อุปสรรค และข้อเสนอแนะผลกำรวิเครำะห์กำรบริหำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล 
o เป็นรำยงำนผลของปี พ.ศ. 2564 
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ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.5 กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส 
กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล 
o29 แนวปฏิบัติกำรจัดกำรเรื่อง

ร้องเรียนกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

o แสดงคู่มือหรือแนวทำงกำรด ำเนินกำรต่อเรื่อง
ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน 
o มีข้อมูลรำยละเอียดของกำรปฏิบัติงำน อย่ำง
น้อยประกอบด้วย  รำยละเอียดวิธีกำรที่บุคคลภำยนอก
จะท ำกำรร้องเรียน รำยละเอียดขั้นตอนหรือวิธีกำรในกำร
จัดกำรต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงำนที่รับผิดชอบ และ
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

o30 ช่องทำงแจ้งเรื่องร้องเรียน
กำรทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

o แสดงช่องทำงที่บุคคลภำยนอกสำมำรถแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนผ่ำนทำงช่องทำงออนไลน์ของ
หน่วยงำน โดยแยกต่ำงหำกจำกช่องทำงกำรร้องเรียน
เรื่องทั่วไป เพ่ือเป็นกำรคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบำะแส
และเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติกำรจัดกำรเรื่อง
ร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

o สำมำรถเข้ำถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทำงข้ำงต้นได้จำก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงำน 

o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
กำรทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

o แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน 

o มีข้อมูลควำมก้ำวหน้ำกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ อย่ำงน้อยประกอบด้วย จ ำนวนเรื่อง
ร้องเรียนทั้งหมด จ ำนวนเรื่องที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ และ
จ ำนวนเรื่องท่ีอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  

o สำมำรถจัดท ำข้อมูลเป็นแบบรำยเดือน หรือรำยไตรมำส 
หรือรำย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลำ 6 
เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565 

*กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่ำไม่มีเรื่องร้องเรียน 
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กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล 

o32 ช่องทำงกำรรับฟังควำม
คิดเห็น 

o แสดงช่องทำงที่บุคคลภำยนอกสำมำรถแสดง
ควำมคิดเห็นต่อกำรด ำเนินงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่หรือ
ภำรกิจของหน่วยงำนผ่ำนทำงช่องทำงออนไลน์ 
o สำมำรถเข้ำถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทำงข้ำงต้น
ได้จำกเว็บไซต์หลักของหน่วยงำน 

o33 กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมี
ส่วนร่วม 

o แสดงกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงถึงกำร
เปิ ด โอกำสให้บุ คคลภำยนอกได้มี ส่ วนร่วมในกำร
ด ำเนินงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน 
o เป็นกำรด ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2565 

 
ตัวช้ีวัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 
ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 10.1 กำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต 
เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล 
o34 นโยบำยไม่รับของขวัญ 

(No Gift Policy) 
o แสดงนโยบำยว่ำผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่และบุคลำกรทุกคน จะต้อง
ไม่มีกำรรับของขวัญ (No Gift Policy) 
o ด ำเนินกำรโดยผู้บริหำรสูงสุดคนปัจจุบัน 
o เป็นกำรด ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2565 

o35 กำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำร o แสดงกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงถึงกำรมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหำรสูงสุด 
o เป็นกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงให้ เห็นถึงกำรให้
ควำมส ำคัญกับกำรปรับปรุง พัฒนำ และส่งเสริมหน่วยงำนด้ำน
คุณธรรมและโปร่งใส 
o เป็นกำรด ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2565 
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กำรประเมินควำมเสี่ยงเพื่อป้องกันกำรทุจริต 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล 

o36 กำรประเมินควำมเสี่ยงกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจ ำปี 

o แสดงผลกำรประเมินควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำนหรือกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ท่ีอำจก่อให้เกิดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
o มีข้อมูลรำยละเอียดของผลกำรประเมิน อย่ำงน้อยประกอบด้วย 
เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงและระดับของควำมเสี่ยง มำตรกำรและกำร
ด ำเนินกำรในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
o เป็นกำรด ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2565 

o37 กำรด ำเนินกำรเพ่ือจัดกำร
ควำมเสี่ยงกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

o แสดงกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงถึงกำรจัดกำรควำม
เสี่ยงในกรณีที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของ
หน่วยงำน 
o เป็นกิจกรรมหรือกำรด ำเนินกำรที่สอดคล้องกับมำตรกำรหรือ
กำรด ำเนินกำรเพ่ือบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงตำมข้อ o36 
o เป็นกำรด ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2565 

 
กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล 
o38 กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรม

องค์กร ตำมมำตรฐำนทำง
จริยธรรม 

o แสดงถึงกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้ำหน้ำที่ของ
หน่วยงำนมีทัศนคติ ค่ำนิยมในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงซื่อสัตย์สุจริต มี
จิตส ำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้ำที่  ตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรม 
อย่ำงน้อย 5 กิจกรรม  
o เป็นกำรด ำเนินกำรที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำผู้ด ำเนินกำร
เอง 
o เป็นกำรด ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2565 

 
แผนป้องกันกำรทุจริต 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล 
o39 แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำร

ทุจริต 
o แสดงแผนปฏิบัติกำรที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันกำรทุจริตหรือ
พัฒนำด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำน 
o มีข้อมูลรำยละเอียดของแผนฯ อย่ำงน้อยประกอบด้วย  
โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ และช่วงเวลำด ำเนินกำร 
o เป็นแผนที่มีระยะเวลำบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565 
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล 
o40 รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำร

ด ำเนินกำรป้องกันกำรทุจริต
ประจ ำปี รอบ 6 เดือน 

o แสดงควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันกำรทุจริตตำมข้อ o39 
o มีข้อมูลรำยละเอียดควำมก้ำวหน้ำ อย่ำงน้อยประกอบด้วย 
ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินกำรแต่ละโครงกำร/กิจกรรม และ
รำยละเอียดงบประมำณที่ใช้ด ำเนินงำน 
o สำมำรถจัดท ำข้อมูลเป็นแบบรำยเดือน หรือรำยไตรมำส หรือ
รำย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลำ 6 เดือนแรกของปี 
พ.ศ. 2565 

o41 รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร
ป้องกันกำรทุจริตประจ ำปี 

o แสดงผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 
o มีข้อมูลรำยละเอียดสรุปผลกำรด ำเนิ นกำร อย่ ำงน้ อย
ประกอบด้วย ผลกำรด ำเนินกำรโครงกำรหรือกิจกรรม ผลกำรใช้
จ่ำยงบประมำณ ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
o เป็นรำยงำนผลของปี พ.ศ. 2564 

 
ตัวช้ีวัดย่อย 10.2 มำตรกำรภำยในเพื่อป้องกันกำรทุจริต 
มำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกันกำรทุจริตภำยในหน่วยงำน 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล 
o42 มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรม

และควำมโปร่งใสภำยใน
หน่วยงำน 

o แสดงกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ในปี พ.ศ. 2564 

o มีข้อมูลรำยละเอียดกำรวิเครำะห์ อย่ำงน้อยประกอบด้วย 
ประเด็นที่ เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดย
เร่งด่วนประเด็นที่จะต้องพัฒนำให้ดีขึ้น ที่มีควำมสอดคล้องกับ
ผลกำรประเมินฯ  

o มีกำรก ำหนดแนวทำงกำรน ำผลกำรวิเครำะห์ไปสู่กำรปฏิบัติ
หรือมำตรกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำม
โปร่งใสภำยในหน่วยงำนให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตำมผลกำร
วิเครำะห์ผลกำรประเมินฯ โดยมีรำยละเอียดต่ำง ๆ อย่ำงน้อย
ประกอบด้วย กำรก ำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง กำร
ก ำหนดขั้นตอนหรือวิธีกำรปฏิบัติ กำรก ำหนดแนวทำงกำร
ก ำกับติดตำมให้น ำไปสู่กำรปฏิบัติและกำรรำยงำนผล 
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล 
o43 กำรด ำเนินกำรตำม

มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรม
และควำมโปร่งใสภำยใน
หน่วยงำน 

o แสดงควำมก้ำวหน้ำหรือผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรเพ่ือ
ส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน 
o มีข้อมูลรำยละเอียดกำรน ำมำตรกำรเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำนในข้อ o42 ไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็น
รูปธรรม   
o เป็นกำรด ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2565 

  
ตำรำงแสดงสรุปจ ำนวนข้อค ำถำมแต่ละตัวชี้วัด  
แบบ น้ ำหนัก ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดย่อย ข้อ

ค ำถำม 
IIT 30 กำรใช้งบประมำณ - 6 

กำรใช้อ ำนำจ - 6 
กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร - 6 
กำรแก้ไขปัญหำสุจริต - 5 
กำรปรับปรุงกำรท ำงำน - 5 

EIT 30 คุณภำพกำรด ำเนินงำน - 5 
ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร - 5 
กำรปรับปรุงกำรท ำงำน - 5 

OIT 40 กำรเปิดเผยข้อมูล ข้อมูลพ้ืนฐำน 9 
กำรบริหำรงำน 8 

กำรบริหำรเงินงบประมำณ 7 
กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 4 

กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส 5 
กำรป้องกันกำรทุจริต กำรด ำเนินกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริต 8 

มำตรกำรภำยในเพื่อป้องกันกำรทุจริต 2 
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ภำคผนวก 
 

- ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำขอนแก่น เขต 4 ปีงบประมำณ 2564 

- ค ำสั่งคณะกรรมกำรจัดท ำคู่มือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินกำรของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 4 ปีงบประมำณ 2565 
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๑ 

 

 
 
 
 

ค ำส่ังส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๔ 
ที่  ๕๒ / ๒๕๖๕ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำคู่มือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำและสถำนศึกษำออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ 2565  

------------------------------------------------- 
  ด้วย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้มีกำรด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ 2565 ที่มุ่งเน้นให้
หน่วยงำนได้มีกำรปรับปรุงพัฒนำตนเองในด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมำภิบำลในหน่วยงำน มีกำร
ด ำเนินกำรที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชำชนและส่วนรวมเป็นส ำคัญและลดโอกำสที่จะเกิดกำรทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในหน่วยงำน ซึ่งใช้เครื่องมือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ จำก
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เพื่อให้กำรประเมินบรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้
ในแผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเป็นกำรมุ่งตอบสนองยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๘๐) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ประเด็น กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำ
ด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ นโยบำยเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของชำติจำกภัยกำรทุจริต  จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำ
คู่มือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น 
เขต ๔ ประกอบด้วย 
 
๑.คณะกรรมการที่ปรึกษา  

๑) นำยชำญกฤต  น้ ำใจดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ ประธำนกรรมกำร 
๒) นำยบัญชำ  เสนำคูณ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ รองประธำนกรรมกำร 
๓) นำยวิโรจน์  ค้อไผ่ 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.กลุ่มอ ำนวยกำร 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) นำยนันทวัฒน์  อินทะชัย ผอ.กลุ่มกฎหมำยและคดี กรรมกำร 
๑๓) นำยรเมศ  นำสินพร้อม ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ        กรรมกำร 
๑๔) นำยณัฐพงศ์  ค่ำยไธสง  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลฯ กรรมกำรและเลขำนุกำร 



๒ 

 

๑๕) นำยสันติ จ้ ำแพงจันทร์ ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๑๖) นำงสำวศิริวรรณ เสนำวงษ์ ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๑๖) นำงสำวปิยำภรณ์  นำมไพร ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

         
   มีหน้าที ่ช้ีแจงให้ค ำปรึกษำ แก้ไขปัญหำ อุปสรรค ในกำรด ำเนินงำนของกิจกรรมให้มีประสิทธิภำพ 
 
๒. คณะกรรมการจัดท าคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

๑) นำยวิโรจน์  ค้อไผ่  รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ ประธำนกรรมกำร 
๒) นำยอัศนัย  วำรีศรี ผอ.โรงเรียนบ้ำนขุนด่ำน กรรมกำร 
๓) นำงสำวบุษบง  ไทยวังชัย ผอ.โรงเรียนบ้ำนสองคอนศิริคุรุรำษฎร์ กรรมกำร 
๔) นำงวรำพร  ชัยอำสำ ผอ.โรงเรียนบ้ำนโนนศิลำรำศี กรรมกำร 
๕) นำยวันชัย  แทนกอง ผอ.โรงเรียนบ้ำนนำคู กรรมกำร 
๖) นำยนพรัตน์  ปะวะถี ผอ.โรงเรียนบ้ำนจ ำปำหัวบึง กรรมกำร 
๗) นำยวัชรพงษ์  กินบุญ ผอ.โรงเรียนบ้ำนม่วงหวำน กรรมกำร 
๘) นำงศิรินภำ  หิรัญเขว้ำ ครูโรงเรียนบ้ำนพระบำทท่ำเรือ กรรมกำร 
๙) นำยอภิณัฐ  นำเลำห์ รองผอ.โรงเรียนอนุบำลเขำสวนกวำง กรรมกำร 

๑๐) นำยจุลดิษฐ์  อุ่นหนองกุง รองผอ.โรงเรียนน้ ำพอง กรรมกำร 
๑๑) นำงอมรรัตน์  ดำคม ครู โรงเรียนบ้ำนสองคอนศิริคุรุรำษฎร์ กรรมกำร 
๑๒) นำงสำวณปภัทร์  แก้วแสนชัย ครู โรงเรียนบ้ำนนำศรีดงเค็ง กรรมกำร 

  ๑๓) นำงสำวพรกนก  ติวสร้อย ครู โรงเรียนบ้ำนม่วงหวำน กรรมกำร 
๑๔) นำงรุ่งตะวัน  สีคำมเม ครู โรงเรียนบ้ำนสองคอนศิริคุรุรำษฎร์ กรรมกำร 
๑๕) นำยสุรินทร์  สรรพ์สมบัติ ครู โรงเรียนบ้ำนโนนศิลำรำศรี กรรมกำร 
๑๖) นำยชำคริต  อ่อนเบ้ำ ครู โรงเรียนบ้ำนค ำบอนคุรุรำษฎร์ กรรมกำร 
๑๗) นำยเอนกพงษ์  ปงก๋องแก้ว ครูโรงเรียนบ้ำนขุนด่ำน กรรมกำร 
๑๘) นำยคมกริช  ปรุงฆ้อง ครูธุรกำร โรงเรียนบ้ำนโนนศิลำรำศรี กรรมกำร 
๑๙) นำยพงษ์ธร  บ้งจ่ำ โรงเรียนบ้ำนสระกุด กรรมกำร 
๒๐) นำยพงศิรินทร์  เครื่องกลำง โรงเรียนน้ ำพอง กรรมกำร 

๒๑) นำยณัฐพงศ์  ค่ำยไธสง ผอ.กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลฯ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๒๒) นำยสันติ  จ้ ำแพงจันทร์ ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๒๓) นำงสำวศิริวรรณ  เสนำวงษ์ ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๒๔) นำงสำววิชดำรัชต์  วงศ์สะอำด ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๒๕) นำงสำวปิยำภรณ์  นำมไพร ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
มีหน้าที่  จัดท ำคู่มือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ

ออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๔ 



๓ 

 

ขอให้คณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งตำมค ำส่ังน้ี  ได้ตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยให้มีประสิทธิภำพ  
ประสิทธิผล และบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทำงรำชกำร  

          ทั้งน้ี   ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป    
 
               ส่ัง   ณ   วันที่ ๑๘ กุมภำพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๕                 

              



๑ 

 

 
 
 
 

ค ำส่ังส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๔ 
ที่ ๕๑ / ๒๕๖๕ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำและสถำนศึกษำออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ 2565  

------------------------------------------------- 
  ด้วย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้มีกำรด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ 2565 ที่มุ่งเน้นให้
หน่วยงำนได้มีกำรปรับปรุงพัฒนำตนเองในด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมำภิบำลในหน่วยงำน มีกำร
ด ำเนินกำรที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชำชนและส่วนรวมเป็นส ำคัญและลดโอกำสที่จะเกิดกำรทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในหน่วยงำน ซึ่งใช้เครื่องมือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ จำก
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เพื่อให้กำรประเมินบรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้
ในแผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเป็นกำรมุ่งตอบสนองยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๘๐) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ประเด็น กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำ
ด้วยควำมม่ันคงแห่งชำติ นโยบำยเสริมสร้ำงควำมม่ันคงของชำติจำกภัยกำรทุจริต ประกอบด้วย 
 
๑.คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย 

๑) นำยชำญกฤต  น้ ำใจดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ ประธำนกรรมกำร 
๒) นำยบัญชำ  เสนำคูณ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ รองประธำนกรรมกำร 
๓) นำยวิโรจน์  ค้อไผ่ 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.กลุ่มอ ำนวยกำร 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) นำยรเมศ  นำสินพร้อม ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ        กรรมกำร 
๑๓) นำยนันทะวัฒน์  อินทะชัย ผอ.กลุ่มกฎหมำยและคดี กรรมกำร 
๑๔) นำยณัฐพงศ์  ค่ำยไธสง  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลฯ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๕) นำยสันติ จ้ ำแพงจันทร์ ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 



๒ 

 

๑๖) นำงสำวศิริวรรณ เสนำวงษ์ ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๑๗) นำงสำวปิยำภรณ์  นำมไพร ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

         
   มีหน้าที ่ช้ีแจงให้ค ำปรึกษำ แก้ไขปัญหำ อุปสรรค ในกำรด ำเนินงำนของกิจกรรมให้มีประสิทธิภำพ 
 
 

๒. คณะกรรมการการด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  ประกอบด้วย 
๑) นำยชำญกฤต  น้ ำใจดี  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.กลุ่มอ ำนวยกำร 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.โรงเรียนบ้ำนส ำโรง 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) นำยด ำรงศักดิ์  สุริโย ผอ.โรงเรียนบ้ำนพระบำทท่ำเรือ กรรมกำร 

๒๘) นำยจีระวัฒน์  แสงสุรินทร์ ผอ.โรงเรียนบ้ำนบ่อ กรรมกำร 

๒๙) นำยอัศนัย  วำรีศรี ผอ.โรงเรียนบ้ำนขุนด่ำน กรรมกำร 

๓๐) นำงสำวบุษบง  ไทยวังชัย ผอ.โรงเรียนบ้ำนสองคอนศิริคุรุรำษฎร์ กรรมกำร 

๓๑) นำงวรำพร  ชัยอำสำ ผอ.โรงเรียนบ้ำนโนนศิลำรำศี กรรมกำร 



๓ 

 

๓๒) นำยวันชัย  แทนกอง ผอ.โรงเรียนบ้ำนนำคู กรรมกำร 
๓๓) นำยนพรัตน์  ปะวะถี ผอ.โรงเรียนบ้ำนจ ำปำหัวบึง กรรมกำร 
๓๔) นำยวัชรพงษ์  กินบุญ ผอ.โรงเรียนบ้ำนม่วงหวำน กรรมกำร 
๓๕) นำงศิรินภำ  หิรัญเขว้ำ คร ูโรงเรียนบ้ำนพระบำทท่ำเรือ กรรมกำร 
๓๖) นำงสำวบุษบำ  มิ่งไธสง ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
๓๗) นำงสำวกรรยำ  จิตฟุ้ง ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
๓๘) นำงสำววิชดำรัชต์  วงศ์สะอำด ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
๓๙) นำงสำวปิยำภรณ์  นำมไพร ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
๔๐) นำงสำวภัทริกำ  ทองยำ ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
๔๑) นำยเสรี  โพธ์ินิล ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
๔๒) นำยณัฐพงศ์  ค่ำยไธสง  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลฯ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔๓) นำยสันติ  จ้ ำแพงจันทร์ ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๔๔) นำงสำวศิริวรรณ  เสนำวงษ์ ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
มีหน้าที่  ด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

และสถำนศึกษำออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ 2565  ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ให้เรียบร้อย ครบถ้วน สมบูรณ์ ทัน
ตำมก ำหนดระยะเวลำเพื่อประโยชน์ทำงรำชกำร 
 
๓. คณะกรรมการเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ (IIT) 
 

๑) นำยบัญชำ  เสนำคูณ  รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ ประธำนกรรมกำร 
๒) นำยวิโรจน์  ค้อไผ่  รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ รองประธำนกรรมกำร 
๓) นำยชัชวำล  อำรำษฎร์  รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ รองประธำนกรรมกำร 
๔) นำงสำวเพ็ญศรี พรหมเทศ ผอ.กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ กรรมกำร 
๕) นำงสำวบุษบำ  นำอุดม ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร กรรมกำร 
๖) นำงฐำนิกำ  ชมอำษำ ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน กรรมกำร 
๗) นำยธำตรี  ทวะชำรี  ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล                   กรรมกำร 
๘) นำยโกสิน  สะตะ   ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน                    กรรมกำร 
๙) นำงสำววรำภรณ์ เพียจันทร์ ผอ.กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรฯ กรรมกำร 

๑๐) นำงสำวศุภิสรำ  พรหมเทศ                    ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ          กรรมกำร 
๑๑) นำยรเมศ  นำสินพร้อม ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ        กรรมกำร 
๑๒) นำยนันทะวัฒน์  อินทะชัย ผอ.กลุ่มกฎหมำยและคดี กรรมกำร 

  ๑๓) นำยณัฐพงศ์  ค่ำยไธสง  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลฯ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๔) นำยสันติ  จ้ ำแพงจันทร์ ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๑๕) นำงสำวศิริวรรณ  เสนำวงษ์ ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๑๖) นำงสำววิชดำรัชต์  วงศ์สะอำด ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๑๗) นำงสำวปิยำภรณ์  นำมไพร ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 



๔ 

 

มีหน้าที่  ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ตำมคู่มือกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำออนไลน์ 

  
๔. คณะกรรมการเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ (EIT) 
 

๑) นำยวิโรจน์  ค้อไผ่  รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ ประธำนกรรมกำร 
๒) นำยบัญชำ  เสนำคูณ  รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ รองประธำนกรรมกำร 
๓) นำยชัชวำล  อำรำษฎร์  รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ รองประธำนกรรมกำร 
๔) นำยแสงทอง  เรืองศิลป์ ผอ.โรงเรียนบ้ำนส ำโรง กรรมกำร 
๕) นำยประยูร  วังคำม ผอ.โรงเรียนบ้ำนหนองอ้อโคกสว่ำง กรรมกำร 
๖) นำยสุพรรณ  วิรุณพันธ์ ผอ.โรงเรียนบ้ำนทรำยมูล กรรมกำร 
๗) นำยกิตติ  พลนำมอิน ผอ.โรงเรียนบ้ำนเพี้ยฟำนฯ กรรมกำร 
๘) นำยชูศักดิ์  กลำงมัน ผอ.โรงเรียนบ้ำนสระกุด กรรมกำร 
๙) นำยเกรียงไกร  รักษำวงศ์ ผอ.โรงเรียนบ้ำนหนองแสง กรรมกำร 

๑๐) นำยบุตศรี  นำรี ผอ.โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์  กรรมกำร 
๑๑) นำยชุมพล ทองตระกูล ผอ.โรงเรียนอนุบำลเขำสวนกวำง กรรมกำร 
๑๒) นำยสมเกียรติ  สำรสม ผอ.โรงเรียนบ้ำนดงเมืองแอม กรรมกำร 

  ๑๓) นำยสมบูรณ์  แสนโฆเมฆ ผอ.โรงเรียนบ้ำนโคกใหม่นำยม กรรมกำร 
๑๔) นำยสุรพล  สุพรมพิทักษ์ ผอ.โรงเรียนบ้ำนหนองโนวิทยำคำร กรรมกำร 
๑๕) นำยปรีดำ  อดทน ผอ.โรงเรียนบ้ำนหนองโก กรรมกำร 
๑๖) นำยไชยำ ศรีโคตำ ผอ.โรงเรียนบ้านฝางวิทยา กรรมกำร 
๑๗) นำยด ำรงศักดิ์  สุริโย ผอ.โรงเรียนบ้ำนพระบำทท่ำเรือ กรรมกำร 
๑๘) นำยจีระวัฒน์  แสงสุรินทร์ ผอ.โรงเรียนบ้ำนบ่อ กรรมกำร 
๑๙) นำยประสำน  ลพพันทอง ผอ.โรงเรียนบ้ำนหัวนำค ำ กรรมกำร 
๒๐) สิบต ำรวจโทพลทอง  เพ็งวงษำ ผอ.โรงเรียนคูค ำพิทยำสรรพ์ กรรมกำร 
๒๑) นำยเวชยันต์  อำศนะ ผอ.โรงเรียนบ้ำนวังชัย กรรมกำร 
๒๒) นำยสุรชิน  วิเศษลำ ผอ.โรงเรียนอนุบำลอุบลรัตน์ กรรมกำร 
๒๓) นำยโชคชัย  เรืองแหล่ ผอ.โรงเรียนชุมชนดูนสำด กรรมกำร 
๒๔) นำงมณีรัตน์  เวียงวิเศษ ผอ.โรงเรียนบ้ำนโนนทองห้วยบำก กรรมกำร 
๒๕) นำงวลัยลักษณ์  อินนอก ผอ.โรงเรียนน้ ำพอง กรรมกำร 
๒๖) นำงยุภำภรณ์  พลเยี่ยม ผอ.โรงเรียนบ้ำนหนองแวงคูป่ำชำติ กรรมกำร 
๒๗) นำงสำวพรณัฐชำ  เพ็งวิชัย ผอ.โรงเรียนบ้ำนบ่อใหญ่ กรรมกำร 
๒๘) นำยสุวัฒน์  วงศ์หมั่น ผอ.โรงเรียนบ้ำนค ำบง กรรมกำร 
๒๙) นำยเสริมศรี  พรหมภักดี ผอ.โรงเรียนบ้ำนหนองแวงเรือประชำศึกษำ กรรมกำร 
๓๐) นำยประวิทย์  พำลี ผอ.โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยำ กรรมกำร 
๓๑) นำยธีรัตม ์ กันตัง ผอ.โรงเรียนบ้ำนท่ำกระเสริม กรรมกำร 
๓๒) นำยโยธิน  นำอุดม ผอ.โรงเรียนบ้ำนผักหนำม กรรมกำร 



๕ 

 

๓๓) นำยณัฐพงศ์  ค่ำยไธสง  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลฯ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๓๔) นำยสันติ  จ้ ำแพงจันทร์ ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๓๕) นำงสำวศิริวรรณ  เสนำวงษ์ ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๓๖) นำงสำววิชดำรัชต์  วงศ์สะอำด ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๓๗) นำงสำวปิยำภรณ ์ นำมไพร ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
มีหน้าที่  ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกผู้รับบริกำรหรือผู้ติดต่อกับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ตำมคู่มือ

กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำออนไลน์ 
 
๕. คณะกรรมการเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน (OIT) 
 

๑) นำยชัชวำล  อำรำษฎร์  รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ ประธำนกรรมกำร 
๒) นำยบัญชำ  เสนำคูณ  รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ รองประธำนกรรมกำร 
๓) นำยวิโรจน์  ค้อไผ่  รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ รองประธำนกรรมกำร 
๔) นำงพัชรินทร์  แสนอุบล นักจัดกำรงำนทั่วไป กรรมกำร 
๕) นำงนภำเพ็ญ  ศรีหำพุฒ นักวิชำกำรกำรเงินและบัญชี กรรมกำร 
๖) นำงสำวนุชจรี  ชำวสวนจิต นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน กรรมกำร 
๗) นำงอุบล  ชำอุ่น นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน กรรมกำร 
๘) นำงสมคิด  เหล่ำพิไล นักทรัพยำกรบุคคล กรรมกำร 
๙) นำยนิรุจน์  วรรณะรักษำ พนักงำนรำชกำร กรรมกำร 

๑๐) นำงชนม์สิตำ  บำลยอ เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร กรรมกำร 
๑๑) นำยเทิดไท  ศรีบุญไท นักกฎหมำยและคด ี กรรมกำร 
๑๒) นำยปิรนิกรณ์  นำหนองตูม เจ้ำหน้ำที่ ICT กรรมกำร 

  ๑๓) นำงเพชรรัตน์  อุดมพงษ์ ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
๑๔) นำงลัมพร  ดำรำษฎร์ ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
๑๕) นำงสำวอนงค์นำถ  เคนโพธ์ิ ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
๑๖) นำงสำวบุษบำ  มิ่งไธสง ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
๑๗) นำยนพคุณ  แงวกุดเรือ ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
๑๘) นำงสำวปำณิตำ  ไชยทองศรี ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
๑๙) นำงสำวกรรยำ  จิตฟุ้ง ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
๒๐) นำงสำวณัฐยำภรณ์  โชติกำรณ์ ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
๒๑) นำยเสรี  โพธ์ินิล ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
๒๒) นำงสำวธรรญธร  สมบัติ ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
๒๓) นำงสำวภัทริกำ  ทองยำ ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
๒๔) นำยอัศนัย  วำรีศรี ผอ.โรงเรียนบ้ำนขุนด่ำน กรรมกำร 
๒๕) นำงสำวบุษบง  ไทยวังชัย ผอ.โรงเรียนบ้ำนสองคอนศิริคุรุรำษฎร์ กรรมกำร 
๒๖) นำงวรำพร  ชัยอำสำ ผอ.โรงเรียนบ้ำนโนนศิลำรำศี กรรมกำร 



๖ 

 

๒๗) นำยวันชัย  แทนกอง ผอ.โรงเรียนบ้ำนนำคู กรรมกำร 
๒๘) นำยนพรัตน์  ปะวะถี ผอ.โรงเรียนบ้ำนจ ำปำหัวบึง กรรมกำร 
๒๙) นำยวัชรพงษ์  กินบุญ ผอ.โรงเรียนบ้ำนม่วงหวำน กรรมกำร 
๓๐) นำงศิรินภำ  หิรัญเขว้ำ คร ูโรงเรียนบ้ำนพระบำทท่ำเรือ กรรมกำร 
๓๑) นำยอภิณัฐ  นำเลำห์ รองผอ.โรงเรียนอนุบำลเขำสวนกวำง กรรมกำร 
๓๒) นำยจุลดิษฐ์  อุ่นหนองกุง รองผอ.โรงเรียนน้ ำพอง กรรมกำร 
๓๓) นำงอมรรัตน์  ดำคม ครู โรงเรียนบ้ำนสองคอนศิริคุรุรำษฎร์ กรรมกำร 
๓๔) นำงสำวณปภัทร์  แก้วแสนชัย ครู โรงเรียนบ้ำนนำศรีดงเค็ง กรรมกำร 
๓๕) นำงสำวพรกนก  ติวสร้อย ครู โรงเรียนบ้ำนม่วงหวำน กรรมกำร 
๓๖) นำงรุ่งตะวัน  สีคำมเม ครู โรงเรียนบ้ำนสองคอนศิริคุรุรำษฎร์ กรรมกำร 
๓๗) นำยสุรินทร์  สรรพ์สมบัติ ครู โรงเรียนบ้ำนโนนศิลำรำศรี กรรมกำร 
๓๘) นำยชำคริต  อ่อนเบ้ำ ครู โรงเรียนบ้ำนค ำบอนคุรุรำษฎร ์ กรรมกำร 
๓๙) นำยเอนกพงษ์  ปงก๋องแก้ว ครูโรงเรียนบ้ำนขุนด่ำน กรรมกำร 
๔๐) นำยคมกริช  ปรุงฆ้อง ธุรกำร โรงเรียนบ้ำนโนนศิลำรำศรี กรรมกำร 
๔๑) นำยพงษ์ธร  บ้งจ่ำ โรงเรียนบ้ำนสระกุด กรรมกำร 
๔๒) นำยพงศิรินทร์  เครื่องกลำง โรงเรียนน้ ำพอง กรรมกำร 

๔๓) นำยสันติ  จ้ ำแพงจันทร์ ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔๔) นำงสำวศิริวรรณ  เสนำวงษ์ ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๔๕) นำงสำววิชดำรัชต์  วงศ์สะอำด ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๔๖) นำงสำวปิยำภรณ์  นำมไพร ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
มีหน้าที่  ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูล กำรด ำเนินคุณธรรมและควำมโปร่งในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

และสถำนศึกษำออนไลน์ 
 
๖.  คณะกรรมการฝ่ายรายงานผล   ประกอบด้วย 
 

๑) นำยณัฐพงศ์  ค่ำยไธสง  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลฯ  ประธำนกรรมกำร 
๒) นำยสันติ  จ้ ำแพงจันทร์ ศึกษำนิเทศก์ รองประธำนกรรมกำร 
๓) นำงสำวกรรยำ  จิตฟุ้ง   ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 

๔) นำงสำววิชดำรัชต์  วงศ์สะอำด ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 

๕) นำงสำวภัทริกำ  ทองยำ ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 

๖) นำงสำวศิริวรรณ  เสนำวงษ์ ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๗) นำงสำววิชดำรัชต์  วงศ์สะอำด ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๘) นำงสำวปิยำภรณ์  นำมไพร ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

   
มีหน้าที ่ สรุปผลกำรด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในส ำนักงำนเขตพื้นที่และสถำนศึกษำออนไลน์ 
 



๗ 

 

ขอให้คณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งตำมค ำส่ังน้ี  ได้ตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยให้มีประสิทธิภำพ  
ประสิทธิผล และบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทำงรำชกำร  

          ทั้งน้ี   ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป    
 
               ส่ัง   ณ   วันที่ ๑๘ กุมภำพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

                                     

    



 




