
 



ค ำน ำ 

แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ฉบับนี้  

จัดท าขึ้นเพ่ือให้สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย ได้ใช้ในการศึกษารายละเอียดและเตรียมความพร้อมส าหรับ     

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประกอบด้วย เนื้อหา       

ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ITA ข้อมูลพ้ืนฐานของการประเมิน ระเบียบวิธีในการประเมิน หลักเกณฑ์การ

ประเมินผล ประเด็นในการประเมินและวิธีการประเมินผ่านระบบ ITA Online ทั้งนี้เพ่ือให้การประเมิน

บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่น เขต ๔  ขอขอบคุณส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ที่ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นในการรณรงค์และเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กรจน

น าไปสู่การขยายผลเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจนประสบผลส าเร็จ  

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา

ออนไลน์ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์และสามารถสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินและกรอบ       

การประเมินที่เป็นมาตรฐานในทิศทางเดียวกัน เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสและภาพลักษณ์ในการ

ด าเนินงานของหน่วยงาน มีการด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นส าคัญและ     

ลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน ส่งผลให้หน่วยงานสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่

ก าหนดไว้ ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 

2561 – 2580) ต่อไป  

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 

 

 

 

 



 แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์ 

ช่วงการประเมิน กรอบระยะเวลา ขั้นตอนการประเมิน 
กำรเตรียมกำรประเมิน 
◊ Workshop ระบบ ITA 
Online ให้กับ สพท 
 
.◊ ชี้แจงแนวการประเมิน  
◊ สถานศึกษาจัดเตรียม 
Open Data 

ส.ค. 2565 สพท.เตรียมบุคลากรผู้รับผิดชอบ ได้แก่ ผู้รับผิดชอบ
การ ประเมิน ITA Online ระดับ สพท. ผู้ดูแลระบบ 
ITA Online และ ผู้รับผิดชอบโครงการที่เกี่ยวข้อง 

14-15 ก.ย. 2565 สพฐ.ประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบ ITA Online 
ให้กับ ผู้รับผิดชอบ 245 สพท. 

ก.ย. 2565 สพท.ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA Online 
ของสถานศึกษาในสังกัด 

 ก.ย. - ต.ค. 2565 สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขระบบงานและการเปิดเผย
ข้อมูล ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

การด าเนินการประเมิน  
◊ ตอบแบบ IIT, EIT  
◊ ท าแบบ OIT 

 สพท. ส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วน เสียภายใน (IIT) ให้สถานศึกษา  

 สถานศึกษาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการ
ตอบแบบ วัดการรับรู้IIT ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
เข้ามาตอบ 

 สพท. ส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วน เสียภายนอก (EIT) ให้สถานศึกษา  

 สถานศึกษาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการ
ตอบแบบ วัดการรับรู้EIT ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกเข้ามาตอบ 

 สถานศึกษาด าเนินการตอบแบบส ารวจ OIT 
การสรุปผลการประเมิน ◊ 
ต ร ว จ ใ ห้ ค ะ แ น น แ ล ะ 
ข้อเสนอแนะ ◊ ประมวลผล
การประเมิน ◊ ประกาศผล
คะแนน ITA สพท. 

 ตรวจและให้คะแนนแบบ OIT ประมวลผลคะแนน 
วิเคราะห์ผลและให้  

 ข้อเสนอแนะ สพท.จัดท ารายงานผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน์ 

 ประกาศผลและเผยแพร่รายงานผลการประเมิน ITA 
Online ของสถานศึกษาและน าเสนอต่อ สพฐ. 

หมายเหตุ : แนวทางการด าเนินการข้างต้นอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ โดย สพฐ. / สพท. 

จะแจ้งให้ สถานศึกษาทราบล่วงหน้า 
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คู่มือการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษาออนไลน ์
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 

 

ความเป็นมาการประเมิน ITA Online 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ(ส ำนักงำน ป.ป.ช.)  ได้พัฒนำ
เครื่องมือกำรประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริต และเป็นกลไกในกำรสร้ำงควำมตระหนักให้
หน่วยงำนภำครัฐมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่ำ “กำรประเมิน คุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA)”        
เป็นกลยุทธ์ที่ส ำคัญของยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 
2564)  ซึ่งถือเป็นกำรยกระดับให้กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร  ด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ ให้เป็น “มำตรกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงำนภำครัฐทั่วประเทศ จะต้องด ำเนินกำร โดย
มุ่งหวังให้หน่วยงำนภำครัฐที่เข้ำรับกำรประเมิน ได้รับทรำบผลกำรประเมินและแนวทำง  ในกำรพัฒนำและ
ยกระดับหน่วยงำนในด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงเหมำะสม  และที่ผ่ำนมำพบว่ำ 
หลำยหน่วยงำนน ำกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ภำครัฐไปเป็นกรอบ
ในกำรพัฒนำและยกระดับกำรบริหำรกำรจัดกำรให้เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล  เกิดกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรและกำรอ ำนวยควำมสะดวกต่อประชำชน ให้เข้ำถึงกำร  บริกำรสำธำรณะด้วย
ควำมเป็นธรรมผ่ำนกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีมำตรฐำน มีกำรประกำศขั้นตอนและระยะเวลำ ในกำรให้บริกำร
อย่ำงชัดเจน นอกจำกนี้ในด้ำนบริหำรจัดกำรในหน่วยงำน ก็ยังพบว่ำหน่วยงำนให้ควำมส ำคัญ  กับกำรป้องกัน
ในประเด็นที่อำจเป็นควำมเสี่ยงหรือเป็นช่องทำงที่อำจจะก่อให้เกิดกำรทุจริต กำรรับสินบน  หรือก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน และสำมำรถยับยั้งกำรทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อำจเกิดขึ้น  ได้อย่ำงเท่ำทัน
สถำนกำรณ์ซึ่งเมื่อหน่วยงำนภำครัฐทั่วประเทศมีกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุกในลักษณะ  ดังกล่ำว ก็จะท ำให้
กำรทุจริตในภำพรวมของประเทศลดลงได้ในที่สุด ตลอดจนยังผลักดันให้เกิดทิศทำง กำรพัฒนำและปรับปรุง
กำรท ำงำนภำยในหน่วยงำนในภำพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นอีกด้วย  กำรด ำเนินกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ที่ผ่ำนมำ ถือว่ำประสบควำมส ำเร็จเป็นอย่ำงยิ่ง โดยได้รับ ควำมร่วมมือจำกหน่วยงำน
ภำครัฐที่เข้ำร่วมเป็นอย่ำงดีและได้รับเสียงสะท้อนว่ำกำรประเมินคุณธรรม และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐนั้น เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้หน่วยงำนที่รับกำรประเมิน ได้มีกำรตรวจสอบและสอบทำน
ตนเอง มีกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำลในส่วนที่ ยังขำดตกบกพร่อง มีกำรพัฒนำ
ระบบงำนให้เกิดควำมโปร่งใส มีกำรปรับปรุงกำรบริหำรงำนและกำรปฏิบัติงำน อย่ำงเป็นธรรมทั้งต่อบุคลำกร
ในหน่วยงำนและต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำนได้เป็นอย่ำงดี แนวทำงกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใส ในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์  ปัจจุบันกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ได้ถูกก ำหนดเป็นตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์
ชำติ ประเด็นที่ 21 กำรต่อต้ำน กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) โดยในระยะแรก (พ.ศ. 
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คู่มือการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษาออนไลน ์
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 

 

2561 – 2565) ก ำหนด ค่ำเป้ำหมำยให้หน่วยงำนภำครัฐที่มีผลกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์ (85 คะแนนขึ้นไป)    
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 4   ได้รับกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ซ่ึงเป็นหน่วยงำนที่น ำเครื่องมือกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) มำขยำยผลเพ่ือพัฒนำและยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนในสังกัด โดย
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำนวน 225 เขต 
อย่ำงต่อเนื่อง และได้พัฒนำนวัตกรรมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำในรูปแบบออนไลน์โดยมีแนวคิดกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรประเมินด้วยระบบ ITA Online 
เพ่ือควำมสะดวกในกำรจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วในกำรวิเครำะห์และประมวลผล  โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบ
เวลำจริง (Real-time system) และกำรประเมินมีประสิทธิภำพ ลดภำระงำน ด้ำนเอกสำร (Paperless) ของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำท่ีรับกำรประเมินโดยปรับปรุงระบบกำรเก็บข้อมูลให้เป็นแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ส ำนักงำน ป.ป.ช. โดยส ำนักประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ของหน่วยงำน
ภำครัฐ ได้พัฒนำเกณฑ์กำรประเมินให้เกิดกำรสนับสนุนต่อกำรยกระดับค่ำคะแนนดัชนีกำรรับรู้ กำรทุจริตของ
ประเทศไทยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นไปตำมทิศทำงของยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกัน และปรำบปรำม
กำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยได้สังเครำะห์ผลกำรวิจัยเรื่องแนวทำงกำร ปรับปรุงและแนว
กำรพัฒนำเครื่องมือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ภำครัฐ เพ่ือ
น ำไปสู่กำรยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย
ให้สูงขึ้น และพัฒนำเกณฑ์กำรประเมินให้สำมำรถป้องกันกำรทุจริตเชิงรุกได้อย่ำง  มีประสิทธิภำพ รวมทั้งมี
กำรบูรณำกำรเครื่องมือส่งเสริมด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสจำกหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกัน ลดควำมซ้ ำซ้อนของกำรด ำเนินกำรและมุ่งเน้นกำรร่วมด ำเนินกำร ขับเคลื่อนด้ำนธรรมำภิบำล
ในภำพรวมของประเทศ  ส่งผลให้หน่วยงำนรำชกำรที่ได้รับกำรประเมินได้ประโยชน์จำกกำรประเมินและน ำ
ผลกำรประเมินไปกำรปรับปรุงและพัฒนำประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนและได้รับประโยชน์ในมุมของกำร
สื่อสำรภำพลักษณ์องค์กร โดยเฉพำะกำรแสดงให้สังคมและสำธำรณชนรับรู้  ว่ำหน่วยงำนให้ควำมส ำคัญกับ
กำรเปิดเผยข้อมูลและกำรป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำนอย่ำงไรและกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวไม่เป็นต้นทุนหรือ
ภำระของหน่วยงำนมำกเกินไป รวมทั้งต้องไม่เป็นภำระกับบุคคลที่เข้ำร่วมกระบวนกำรประเมินด้วย  
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แนวทางการประเมิน ITA Online 

ส ำหรับเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ  ออนไลน์ 
ยังคงใช้กรอบแนวทำงกำรประเมินเช่นเดียวกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ เพ่ือให้สถำนศึกษำที่เข้ำรับกำรประเมิน 
ได้ทรำบผลกำรประเมินตลอดจนข้อเสนอแนะที่จะน ำไปสู่กำรปรับปรุงพัฒนำคุณธรรมและควำม  โปร่งใสของ
หน่วยงำนอย่ำงเชื่อมโยงและต่อเนื่อง โดยมีกำรเก็บข้อมูลจำก 3 ส่วน ดังนี้  

ส่วนที่ 1 กำรเก็บข้อมูลจำกบุคลำกรในสถำนศึกษำ (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) โดยเปิดโอกำสให้บุคลำกรทุกระดับที่ปฏิบัติงำนมำได้มีโอกำสสะท้อนและแสดงควำม
คิดเห็น ต่อคุณธรรมและควำมโปร่งใสของสถำนศึกษำตนเอง โดยสอบถำมกำรรับรู้และควำมคิดเห็นใน 5 
ตัวชี้วัด ได้แก่  

ตัวชี้วัดที่ 1 กำรปฏิบัติหน้ำที่  
ตัวชี้วัดที่ 2 กำรใช้งบประมำณ  
ตัวชี้วัดที่ 3 กำรใช้อ ำนำจ  
ตัวชี้วัดที่ 4 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร  
ตัวชี้วัดที่ 5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต  

ส่วนที่ 2 กำรเก็บข้อมูลจำกผู้รับบริกำรหรือผู้ติดต่อสถำนศึกษำ (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) โดยเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำรหรือผู้ติดต่อสถำนศึกษำได้มีโอกำสสะท้อน 
และแสดงควำมคิดเห็นต่อกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ โดยสอบถำมกำรรับรู้และควำมคิดเห็นใน 3 ตัวชี้วัด
ได้แก่  

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน  
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร  
ตัวชี้วัดที่ 8 กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน  

ส่วนที่ 3 กำรเปิดเผยข้อมูลทำงเว็บไซต์ของสถำนศึกษำ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) เป็นกำรตรวจสอบระดับกำรเปิดเผยข้อมูลของสถำนศึกษำ ที่เผยแพร่ไว้ทำง หน้ำเว็บไซต์
หลักของสถำนศึกษำ โดยมีคณะที่ปรึกษำกำรประเมินเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลและให้คะแนน พร้อม 
ข้อเสนอแนะตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินที่ก 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 
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ตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต  
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 กำรด ำเนินกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริต  
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.2 มำตรกำรภำยในเพื่อป้องกันกำรทุจริต  

แต่เนื่องด้วยมีกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ ขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่องทั้งในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร ปริมณฑล และทุกจังหวัดทั่วประเทศ เป็นผลให้มีผู้ติดเชื้อเพ่ิมขึ้น
จ ำนวนมำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน จึงก ำหนดมำตรกำรป้องกันและควบคุม สถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 รวมทั้งกำรปรับลดเวลำและวันท ำงำน ของบุคลำกรในสังกัด 
เพ่ือป้องกัน ควบคุม และจ ำกัดกำรแพร่ระบำดตำมมำตรกำรของศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์ กำรแพร่ระบำดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) โดยให้บุคลำกรและหน่วยงำนในสังกัด จัดบุคลำกรหมุนเวียนมำ
ปฏิบัติงำน ณ สถำนที่ท ำงำน มอบหมำยงำนให้บุคลำกรในสังกัดปฏิบัติงำน ณ ที่พัก  อำศัย เลื่อนกำรจัด
ประชุม กำรฝึกอบรม หรือกำรสัมมนำต่ำง ๆ ออกไป งดกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและ  กิจกรรมใด ๆ ที่ต้องมี
กำรรวมกลุ่ม และปฏิบัติตำมมำตรกำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม (Social Distancing) อย่ำงเคร่งครัด จึงต้องมี
กำรปรับแผนกำรด ำเนินกิจกรรมให้สอดรับกับสถำนกำรณ์ เพ่ือสนองตอบมำตรกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนดังกล่ำวข้ำงต้น โดยปรับรูปแบบจำกกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร 
ด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์(ITA Online) เปลี่ยนเป็น  

-กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์องค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรประเมิน ITA ให้กับสถำนศึกษำเพ่ือเตรียม รับกำร
ประเมิน ITA Online  

- กำรส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนศึกษำมีกำรเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ
สถำนศึกษำเพ่ือเปิดเผยข้อมูลและกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ของสถำนศึกษำที่สอดคล้องกับแบบวัดกำรเปิดเผย
ข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ให้สำธำรณชนได้รับ
ทรำบ  

-กำรปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรประเมิน ITA Online ระดับสถำนศึกษำ จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของ โควิด-19 ดังที่กล่ำวมำข้ำงต้น ส่งผลต่อกำรก ำหนดกลไกและกระบวนกำรในกำรขับเคลื่อน 

 
แนวทางการประเมิน ITA Online  

ในปีนี้ โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ออกแบบระบบเพื่อให้สำมำรถรองรับกำร
ประเมินสถำนศึกษำ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ ในกำรน ำผลที่ได้จำกกำรประเมิน ITA Online มำใช้เป็นฐำนข้อมูลใน
กำรพัฒนำหน่วยงำนในอนำคต แนวทำงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ในกำรด ำเนินงำนของ
สถำนศึกษำออนไลน์ 5 หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรประเมิน ITA Online ในกำรขับเคลื่อนกำรประเมิน ITA 
Online จ ำเป็นที่จะต้องมีหลำยหน่วยงำนร่วมกันขับเคลื่อน กำรประเมิน ITA Online ให้สำมำรถด ำเนินกำร
ได้อย่ำงเรียบร้อยและเป็นไปตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนด ประกอบด้วย 
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยศูนย์กลำงในกำรก ำกับติดตำม กำรประเมิน 
ITA Online โดยมีหน้ำที่ก ำหนดกลไกและกระบวนกำรในกำรขับเคลื่อนกำรประเมินคุณธรรมและ  ควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์ในภำพรวม รวมไปถึงหลักกำรและหลักเกณฑ์ต่ำงๆ  ในกำร
ประเมิน กำรก ำกับติดตำมกำรประเมินและกำรด ำเนินกำรต่อผลกำรประเมิน เพื่อน ำเสนอต่อส ำนักงำน ป.ป.ช. 
ส ำนักงำน ป.ป.ช. มีบทบำทในกำรร่วมก ำหนดแนวทำงและร่วมก ำกับติดตำมกำรประเมิน  รวมไปถึงกำร
ประสำนงำนในระหว่ำงกระบวนกำรต่ำงๆในกำรประเมิน  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นหน่วยย่อยในกำรด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์โดยมีหน้ำที่ก ำหนดกลไกและกระบวนกำรในกำรขับเคลื่อนกำร
ประเมินสถำนศึกษำในสังกัด  

สถานศึกษาเป็นกลุ่มเป้ำหมำยที่รับกำรประเมิน ส ำหรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์ ถือเป็นกำรขยำยผลกำรน ำเครื่องมือกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใส มำใช้ในกำรประเมินสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนรูปแบบ
ออนไลน์ต่อเนื่องจำกกำรประเมินในปีที่ผ่ำนมำ โดยกำรประเมินผ่ำนระบบ ITA Online ซึ่งได้ด ำเนินกำร
พัฒนำและออกแบบระบบกำรประเมินในครั้งนี้ให้ง่ำยต่อกำรใช้งำน ลดควำมยุ่งยำก ซับซ้อนในกำรน ำเข้ำ
ข้อมูลและค ำนึงถึงควำมสะดวกในกำรตอบค ำถำมแบบ ส ำรวจของผู้ที่เกี่ยวข้องจะท ำให้ หน่วยงำนเกิดควำม
ตระหนักและน ำกรอบกำรประเมินที่ก ำหนดไปด ำเนินกำรจัดท ำมำตรกำรส่งเสริม  คุณธรรมและควำมโปร่งใส 
พัฒนำระบบงำนออกแบบกลไกปรับปรุงแก้ไข ขั้นตอน วิธีกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเปิดเผย
ข้อมูลหรือข่ำวสำรสำธำรณะในครอบครองได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกนี้  ผลกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์จะเป็นข้อมูลพ้ืนฐำน ส ำคัญที่จะน ำไปสู่กำรปรับปรุง
หน่วยงำนและกำรวำงแผนในกำรป้องกันกำรทุจริตทั้งระดับนโยบำยและ ระดับปฏิบัติในอนำคตอีกด้วย  
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คู่มือการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษาออนไลน ์
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 

 

ตัวช้ีวัดการประเมิน ITA Online 
เกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์  จ ำแนก

ออกเป็น 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  

 
รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด IIT 

ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยใน
หน่วยงำนต่อกำรปฏิบัติ งำนของบุคลำกร อ่ืนในหน่วยงำนของตนเอง ในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับ  
กำรปฏิบัติงำนโดยยึดหลักตำมมำตรฐำน มีควำมโปร่งใส ปฏิบัติงำนหรือด ำเนินกำรตำมขั้นตอนและระยะเวลำ
ที่ก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่ำงเท่ำเทียมกัน ไม่ว่ำจะเป็นผู้มำติดต่อทั่วไปหรือผู้มำติดต่อที่
รู้จักกันเป็นกำรส่วนตัว รวมไปถึงกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมุ่งมั่น เต็มควำมสำมำรถ และมีควำมรับผิดชอบต่องำน  
ในหน้ำที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะกำรปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะเจ้ำหน้ำที่ของรัฐอย่ำงมีคุณธรรม 
นอกจำกนี้ ยังประเมินกำรรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมกำรเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์  
อ่ืน ๆ ของบุคลำกรอ่ืนในหน่วยงำนทั้งในกรณีที่แลกกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ และในกรณีช่วงเทศกำลหรื อวำระ
ส ำคัญต่ำง ๆ ตำมขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่กรณีกำรให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน ๆ  
ต่อบุคคลภำยนอก ซึ่งถือเป็นควำมเสี่ยงที่อำจจะก่อให้เกิดกำรรับสินบนได้ในอนำคต 
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คู่มือการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษาออนไลน ์
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 กำรปฏิบัติหน้ำที่ ประกอบด้วยข้อค ำถำมจ ำนวน 6 ข้อ ดังนี้ 
 

ประเด็นกำรประเมิน ระดับ 
i1 บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน ปฏิบัติงำน/ให้บริกำร
แก่ผู้มำติดต่อ ตำมประเด็นดังต่อไปนี้ มำกน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

 เป็นไปตำมขั้นตอนที่ก ำหนด     

 เป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด     
 

ประเด็นกำรประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

i2 บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน ปฏิบัติงำน/ให้บริกำร
แก่ผู้มำติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มำติดต่อที่รู้จักเป็นกำร
ส่วนตัว อย่ำงเท่ำเทียมกัน มำกน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นกำรประเมิน ระดับ 
i3 บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน มีพฤติกรรม 
ในกำรปฏิบัติงำน ตำมประเด็นดังต่อไปนี้ อย่ำงไร 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

 มุ่งผลส ำเร็จของงำน     

 ให้ควำมส ำคัญกับงำนมำกกว่ำธุระส่วนตัว     

 พร้อมรับผิดชอบ หำกควำมผิดพลำดเกิดจำกตนเอง     
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คู่มือการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษาออนไลน ์
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 

 

 
ประเด็นกำรประเมิน ระดับ 

i4 บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน มีกำรเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จำกผู้มำติดต่อ  
เพ่ือแลกกับกำรปฏิบัติงำน กำรอนุมัติ อนุญำต หรือให้บริกำร หรือไม่ 

มี ไม่มี 

 เงิน   

 ทรัพย์สิน   

 ประโยชน์อื่น ๆ ที่อำจค ำนวณเป็นเงินได้ เช่น กำรลดรำคำ กำรรับควำมบันเทิง เป็น
ต้น 

  

หมำยเหตุ: เป็นกำรเรยีกรับที่นอกเหนือจำกท่ีกฎหมำยก ำหนดใหร้ับได้ เช่น ค่ำธรรมเนียม 

ค่ำบริกำร ค่ำปรับ เป็นต้นประเดน็กำรประเมิน 
  

 

ประเด็นกำรประเมิน ระดับ 
i5 นอกเหนือจำกกำรรับจำกญำติหรือจำกบุคคล ที่ให้กันในโอกำสต่ำง ๆ โดยปกติ
ตำมขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตำมมำรยำทที่ปฏิบัติกัน 
ในสังคมแล้ว บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน มีกำรรับสิ่งดังต่อไปนี้ หรือไม่ 

มี ไม่มี 

 เงิน   

 ทรัพย์สิน   

 ประโยชน์อื่น ๆ 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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คู่มือการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษาออนไลน ์
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 

 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกร
ภำยในหน่วยงำนต่อกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ของหน่วยงำนของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้จ่ำยเงิน
งบประมำณ นับตั้งแต่กำรจัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีและเผยแพร่อย่ำงโปร่งใส ไปจนถึง
ลักษณะกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนอย่ำงคุ้มค่ำ เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่
ตนเองหรือพวกพ้อง กำรเบิกจ่ำยเงินของบุคลำกรภำยในในเรื่องต่ำง ๆ เช่น ค่ำท ำงำนล่วงเวลำ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ 
หรือค่ำเดินทำง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรตรวจรับพัสดุด้วย นอกจำกนี้  ยังให้
ควำมส ำคัญกับกำรเปิดโอกำสให้บุคลำกรภำยในมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณของ
หน่วยงำนตนเองได้ 

ตัวชี้วัดที่ 2 กำรใช้งบประมำณ  ประกอบด้วยข้อค ำถำมจ ำนวน 6 ข้อ ดังนี้ 

ประเด็นกำรประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

i7 ท่ำนรู้เกี่ยวกับแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี  
ของหน่วยงำนของท่ำน มำกน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นกำรประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

i8 หน่วยงำนของท่ำน ใช้จ่ำยงบประมำณ โดยค ำนึงถึง
ประเด็นดังต่อไปนี้ มำกน้อยเพียงใด 

    

 คุ้มค่ำต่อประโยชน์ที่ได้รับ     

 เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของงบประมำณท่ีตั้งไว้     
 

ประเด็นกำรประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

i9 หน่วยงำนของท่ำน ใช้จ่ำยงบประมำณเพ่ือประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มำกน้อยเพียงใด 
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คู่มือการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษาออนไลน ์
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 

 

ประเด็นกำรประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

i10 บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน มีกำรเบิกจ่ำยเงิน 
ที่เป็นเท็จ เช่น ค่ำท ำงำนล่วงเวลำ ค่ำวัสดุอุปกรณ์  
หรือค่ำเดินทำง ฯลฯ มำกน้อยเพียงใด 

    

 
ประเด็นกำรประเมิน ระดับ 

i11 หน่วยงำนของท่ำน มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง/กำรจัดหำ
พัสดุ และกำรตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้  
มำกน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

 โปร่งใส ตรวจสอบได้     

 เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบกำรรำยใดรำยหนึ่ง     
 

ประเด็นกำรประเมิน ระดับ 
i12 หน่วยงำนของท่ำน เปิดโอกำสให้ท่ำน มีส่วนร่วม 
ในกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ตำมประเด็น
ดังต่อไปนี้ มำกน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

 สอบถำม     

 ทักท้วง     

 ร้องเรียน     
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คู่มือการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษาออนไลน ์
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 

 

ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อ านาจ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยใน
หน่วยงำนต่อกำรใช้อ ำนำจของผู้บังคับบัญชำของตนเอง ในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับกำรมอบหมำยงำน 
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรคัดเลือกบุคลำกรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่ำงเป็นธรรม
และไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงกำรใช้อ ำนำจสั่งกำรให้ผู้ใต้บังคับบัญชำท ำในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชำหรือท ำ
ในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจำกนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคลที่อำจเกิดกำรแทรกแซงจำกผู้มี
อ ำนำจ กำรซื้อขำยต ำแหน่ง หรือกำรเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 

ตัวชี้วัดที่ 3 กำรใช้อ ำนำจ  ประกอบด้วยข้อค ำถำมจ ำนวน 6 ข้อ ดังนี้ 

ประเด็นกำรประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

i13 ท่ำนได้รับมอบหมำยงำนตำมต ำแหน่งหน้ำที่จำก
ผู้บังคับบัญชำอย่ำงเป็นธรรม มำกน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นกำรประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

i14 ท่ำนได้รับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน จำก
ผู้บังคับบัญชำอย่ำงเป็นธรรม มำกน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นกำรประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

i15 ผู้บังคับบัญชำของท่ำน มีกำรคัดเลือกผู้เข้ำรับ     
กำรฝึกอบรม กำรศึกษำดูงำน หรือกำรให้ทุนกำรศึกษำ 
อย่ำงเป็นธรรม มำกน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นกำรประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

i16 ท่ำนเคยถูกผู้บังคับบัญชำสั่งกำรให้ท ำธุระส่วนตัว
ของผู้บังคับบัญชำ มำกน้อยเพียงใด 
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คู่มือการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษาออนไลน ์
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 

 

ประเด็นกำรประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

i17 ท่ำนเคยถูกผู้บังคับบัญชำสั่งกำรให้ท ำในสิ่งที่ไม่
ถูกต้อง หรือมีควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริต มำกน้อยเพียงใด 

    

ประเด็นกำรประเมิน ระดับ 
i18 กำรบริหำรงำนบุคคลของหน่วยงำนของท่ำน  
มีลักษณะดังต่อไปนี้ มำกน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

 ถูกแทรกแซงจำกผู้มีอ ำนำจ     

 มีกำรซื้อขำยต ำแหน่ง     

 เอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง     
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คู่มือการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษาออนไลน ์
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 

 

ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินกำรรับรู้ของ
บุคลำกรภำยในหน่วยงำนต่อกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลำกร
ภำยใน ในกำรน ำทรัพย์สินของรำชกำรของหน่วยงำนไปเป็นของตนเองหรือน ำไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในกำร
ขอยืมทรัพย์สินของรำชกำร ทั้งกำรยืมโดยบุคลำกรภำยในหน่วยงำนและกำรยืมโดยบุคคลภำยนอกหน่วยงำน 
ซึ่งหน่วยงำนจะต้องมีกระบวนกำรในกำรขออนุญำตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจำกนี้ หน่วยงำนจะต้องมีกำร
จัดท ำแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำรที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลำกรภำยในได้รับทรำบ
และน ำไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงำนจะต้องมีกำรก ำกับดูแลและตรวจสอบกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำรของ
หน่วยงำนด้วย 

ตัวชี้วัดที่ 4 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร  ประกอบด้วยข้อค ำถำมจ ำนวน 6 ข้อ ดังนี้ 

ประเด็นกำรประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

i19 บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน มีกำรเอำทรัพย์สิน
ของรำชกำร ไปเป็นของส่วนตัว หรือน ำไปให้กลุ่มหรือ
พวกพ้อง มำกน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นกำรประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

i20 ขั้นตอนกำรขออนุญำตเพ่ือยืมทรัพย์สินของรำชกำร 
ไปใช้ปฏิบัติงำนในหน่วยงำนของท่ำน มีควำมสะดวก
มำกน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นกำรประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

i21 ถ้ำต้องมีกำรขอยืมทรัพย์สินของรำชกำร 
ไปใช้ปฏิบัติงำน บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน  
มีกำรขออนุญำตอย่ำงถูกต้อง มำกน้อยเพียงใด 
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คู่มือการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษาออนไลน ์
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 

 

ประเด็นกำรประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

i22 บุคคลภำยนอกหรือภำคเอกชน มีกำรน ำทรัพย์สิน
ของรำชกำรไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญำตอย่ำงถูกต้อง  
จำกหน่วยงำนของท่ำน มำกน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นกำรประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

i23 ท่ำนรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงำนของท่ำน เกี่ยวกับ
กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำรที่ถูกต้อง มำกน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นกำรประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

i24 หน่วยงำนของท่ำน มีกำรก ำกับดูแลและตรวจสอบ
กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร เพ่ือป้องกันไม่ให้มีกำร
น ำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มำกน้อย
เพียงใด 
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คู่มือการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษาออนไลน ์
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 

 

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินกำรรับรู้ของ
บุคลำกรภำยในหน่วยงำนต่อกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตของหน่วยงำน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรให้
ควำมส ำคัญของผู้บริหำรสูงสุดในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงจริงจัง โดยหน่วยงำนจะต้องทบทวนนโยบำยที่
เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพ และจัดท ำแผนงำนด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำน เพ่ือให้เกิดกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตได้อย่ำงเป็นรูปธรรม รวมไปถึงกำร
ประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภำพกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตของหน่วยงำน ที่จะต้องท ำให้กำรทุจริตในหน่วยงำน
ลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้บุคลำกรภำยใน ในกำรร้องเรียนเมื่อพบเห็นกำรทุจริต
ภำยในหน่วยงำนด้วย นอกจำกนี้ หน่วยงำนจะต้องมีกระบวนกำรเฝ้ำระวัง ตรวจสอบกำรทุจริตภำยใน
หน่วยงำน รวมถึงกำรน ำผลกำรตรวจสอบของฝ่ำยตรวจสอบ จำกทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน  
ไปปรับปรุงกำรท ำงำน เพ่ือป้องกันกำรทุจริต 

ตัวชี้วัดที่ 5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต ประกอบด้วยข้อค ำถำมจ ำนวน 6 ข้อ ดังนี้ 

ประเด็นกำรประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

i25 ผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำนของท่ำน ให้ควำมส ำคัญ
กับกำรต่อต้ำนกำรทุจริต มำกน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นกำรประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

i26 หน่วยงำนของท่ำน มีกำรด ำเนินกำร ดังต่อไปนี้ หรือไม่ มี ไม่มี 

 ทบทวนนโยบำยหรือมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพ   

 จัดท ำแผนงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำน   
 

ประเด็นกำรประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

i27 หน่วยงำนของท่ำนมีปัญหำกำรทุจริตที่ยังไม่ได้รับ
กำรแก้ไข มำกน้อยเพียงใด 

    

 
 
 



16 
 

คู่มือการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษาออนไลน ์
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 

 

ประเด็นกำรประเมิน ระดับ 
i28 หน่วยงำนของท่ำน มีกำรด ำเนินกำรดังต่อไปนี้  
ต่อกำรทุจริตในหน่วยงำน มำกน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

 เผ้ำระวังกำรทุจริต     

 ตรวจสอบกำรทุจริต     

 ลงโทษทำงวินัย เมื่อมีกำรทุจริต     
ห ม ำ ย เ ห ตุ :  ห ำ ก ห น่ ว ย ง ำ น ข อ ง ท่ ำ น ไ ม่ มี ก ำ ร ทุ จ ริ ต  จึ ง ท ำ ใ ห้ ไ ม่ มี ก ำ ร ล ง โ ท ษ ท ำ ง วิ นั ย  ใ ห้ ต อ บ  " ม ำ ก ที่ สุ ด "
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คู่มือการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษาออนไลน ์
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 

 

ประเด็นกำรประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
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 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

 สำมำรถร้องเรียนและส่งหลักฐำนได้อย่ำงสะดวก     

 สำมำรถติดตำมผลกำรร้องเรียนได้     

 มั่นใจว่ำจะมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงตรงไปตรงมำ     

 มั่นใจว่ำจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง     
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คู่มือการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษาออนไลน ์
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 

 

รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด EIT แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External 
Integrity and Transparency Assessment: EIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 6 – ตัวชี้วัดที่8 
ประกอบด้วย 
รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด EIT 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินกำรรับรู้ของ
ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำนต่อกำรคุณภำพกำรด ำเนินงำน ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ โดยยึดหลักตำมมำตรฐำน ขั้นตอน และระยะเวลำที่ก ำหนดไว้
อย่ำงเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่ำงเท่ำเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำร
ด ำเนินกำร/ให้บริกำรของหน่วยงำนแก่รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงตรงไปตรงมำ  
ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมีคุณธรรม และยังประเมินกำรรับรู้เกี่ยวกับ
ประสบกำรณ์ตรงในกำรถูกเจ้ำหน้ำที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน ๆ เพ่ือแลกกับกำรปฏิบัติหน้ำที่
ด้วย นอกจำกนี้ ยังประเมินกำรรับรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนและกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของหน่วยงำน  
ที่จะต้องค ำนึงถึงประโยชน์ของประชำชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีกำรเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคล
หนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

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

e1 เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ ปฏิบัติงำน/
ให้บริกำรแก่ท่ำน ตำมประเด็นดังต่อไปนี้ มำกน้อย
เพียงใด 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

 เป็นไปตำมขั้นตอนที่ก ำหนด     

 เป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด     
 

ประเด็นกำรประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

e2 เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ ปฏิบัติงำน/
ให้บริกำรแก่ท่ำน กับผู้มำติดต่อคนอ่ืน ๆ อย่ำงเท่ำเทียม
กัน มำกน้อยเพียงใด 
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คู่มือการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษาออนไลน ์
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 

 

ประเด็นกำรประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
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 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

e5 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรด ำเนินงำน โดยค ำนึง 
ถึงประโยชน์ของประชำชนและส่วนรวมเป็นหลัก      
มำกน้อยเพียงใด 
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คู่มือการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษาออนไลน ์
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 

 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินกำรรับรู้ของผู้รับบริกำร ผู้มำ
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำนต่อประสิทธิภำพกำรสื่อสำร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรเผยแพร่
ข้อมูลของหน่วยงำนในเรื่องต่ำง ๆ ต่อสำธำรณชน ผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย และไม่
ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผลกำรด ำเนินงำนของ
หน่ วย ง ำนและข้ อมู ลที่ ส ำ ธำ รณชนควรรั บทรำบ  ร วมถึ งกำ รจั ด ให้ มี ช่ อ งทำ ง ให้ ผู้ รั บบริ ก ำ ร  
ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำมำรถส่งค ำติชมหรือควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร 
และมีกำรชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่ำงชัดเจน นอกจำกนี้ ยังประเมินกำรรับรู้เกี่ยวกับกำรจัดให้มี
ช่องทำงให้ผู้มำติดต่อสำมำรถร้องเรียนกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนด้วย ซึ่งสะท้อนถึงกำรสื่อสำรกับ
ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

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

e6 กำรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ  
มีลักษณะดังต่อไปนี้ มำกน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

 เข้ำถึงง่ำย ไม่ซับซ้อน     

 มีช่องทำงหลำกหลำย     
 

ประเด็นกำรประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
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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คู่มือการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษาออนไลน ์
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 

 

ประเด็นกำรประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
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 การปรับปรุงระบบการท างาน เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินกำรรับรู้ของ

ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำนต่อกำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับกำรปรับปรุงพัฒนำหน่วยงำน ทั้งกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่และกระบวนกำรท ำงำนของ
หน่วยงำนให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรด ำเนินงำนเพ่ือให้เกิดควำมสะดวกรวดเร็วมำก
ยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนกำรเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำรหรือผู้มำติดต่อ เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุง
พัฒนำกำรด ำเนินงำนเพ่ือให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรด้วย ทั้งนี้ นอกจำกหน่วยงำนจะต้องปรับปรุงพัฒนำ 
กำรด ำเนินงำนให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ควำมส ำคัญกับกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้มีควำมโปร่งใสมำกข้ึนอีกด้วย 

ตัวชี้วัดที่ 8 กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน  ประกอบด้วยข้อค ำถำมจ ำนวน 5 ข้อ ดังนี้ 

ประเด็นกำรประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

e11 เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ  
มีกำรปรับปรุงคุณภำพกำรปฏิบัติงำน/กำรให้บริกำร    
ให้ดีขึ้น มำกน้อยเพียงใด 

    

หมำยเหตุ: หำกท่ำนติดต่อครั้งแรก ให้เปรียบเทียบกับคุณภำพกำรปฏิบัติงำน/กำรให้บริกำรที่ท่ำนคำดหวังไว้ก่อนมำติดต่อ 
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คู่มือการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษาออนไลน ์
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 

 

ประเด็นกำรประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
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 

น้อยที่สุด
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 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

e15 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรปรับปรุงกำร
ด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร ให้มีควำมโปร่งใสมำกข้ึน  
มำกน้อยเพียงใด 
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รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด OIT  
แบบวัดกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 

OIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 9 – ตัวชี้วัดที่10 ประกอบด้วย  
ตัวชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินกำรเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น

ปัจจุบันบนเว็บไซต์ ของหน่วยงำน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่ำง ๆ ของหน่วยงำนให้สำธำรณชนได้รับทรำบ ใน 5 
ประเด็น คือ (1) ข้อมูล พ้ืนฐำน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐำน ข่ำวประชำสัมพันธ์และกำรปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) กำร
บริหำรงำน ได้แก่ แผนด ำเนินงำน กำรปฏิบัติงำน และกำรให้บริกำร (3) กำรบริหำรเงินงบประมำณ ได้แก่ 
แผนกำรใช้จ่ำย งบประมำณประจ ำปีและกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ (4) กำรบริหำรและพัฒนำ 
ทรัพยำกรบุคคล ได้แก่ นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคล และ หลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล และ (5) กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในหน่วยงำน 
ได้แก่ กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และกำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม ซึ่งกำร
เผยแพร่ ข้อมูลในประเด็นข้ำงต้นแสดงถึงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนและกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 

  

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

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 และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน 

o2 ข้อมูลผู้บริหำร o แสดงข้อมูลของผู้บริหำรสูงสุด และผู้ด ำรง
ต ำแหน่งทำงกำรบริหำรของหน่วยงำน  อย่ำงน้อย
ประกอบด้วย ผู้บริหำรสูงสุดและรองผู้บริหำรสูงสุด 
o แสดงข้อมูล  อย่ ำ งน้อยประกอบด้ วย  ชื่ อ -
นำมสกุล ต ำแหน่ง รูปถ่ำย และช่องทำงกำรติดต่อของ
ผู้บริหำรแต่ละคน 
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล 
o3 อ ำนำจหน้ำที่ o แสดงข้อมูลหน้ำที่และอ ำนำจของหน่วยงำน

ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 
o4 แผนยุทธศำสตร์หรือ

แผนพัฒนำหน่วยงำน 
o แสดงแผนกำรด ำเนินภำรกิจของหน่วยงำนที่มี
ระยะมำกกว่ำ 1 ปี 
o มีข้ อมูลรำยละเ อียดของแผนฯ อย่ ำงน้อย
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 สถำนศึกษำ ที่เป็นปัจจุบัน  
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 กำรปฏิบัติหน้ำที่ของสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ที่เป็นนิติบุคคลในสังกัด เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2546 
(ออกตำม มำตรำ 35 พรบ.ระเบียบ บริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร)  
- กฎกระทรวงก ำหนดจ ำนวนกรรมกำร คุณสมบัติ
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล 
หลักเกณฑ์วิธีกำร สรรหำกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
พ.ศ. 2546 เป็นต้น 

 
การประชาสัมพันธ์ 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล 
o7 ข่ำวประชำสัมพันธ์ o แสดงข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำร

ด ำเนินงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่หรือภำรกิจของหน่วยงำน 
o เป็นข้อมูลข่ำวสำรที่เกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2565 

 
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล 
o8 Q&A o แสดงต ำแหน่ งบนเว็บไซต์ของหน่ 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 งบนเว็บไซต์ของหน่ วยงำนที่
สำมำรถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ำยสังคมออนไลน์ของ
ห น่ ว ย ง ำ น  ย ก ตั ว อ ย่ ำ ง เ ช่ น  Facebook, Twitter, 
Instagram เป็นต้น  
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ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 
การด าเนินงาน 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล 
o10 แผนด ำเนินงำนประจ ำปี o แสดงแผนกำรด ำเนินภำรกิจของหน่วยงำนที่มี

ระยะ 1 ปี 
o มีข้ อมูลรำยละเ อียดของแผนฯ อย่ ำงน้อย
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 ที่มีข้อมูลครอบคลุมใน
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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การปฏิบัติงาน 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล 

o13 คู่มือหรือมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำน 

o แสดงคู่มือหรือแนวทำงกำรปฏิบัติงำนที่เจ้ำหน้ำที่
ของหน่วยงำนใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน 
o มีข้อมูลรำยละเอียดของกำรปฏิบัติงำน อย่ำงน้อย
ประกอบด้วย คู่มือกำรปฏิบัติภำรกิจงำน 4 ด้ำน ส ำหรับ
บุคลำกรในสถำนศึกษำ ก ำหนดวิธีกำรขั้นตอน กำรปฏิบัติ
อย่ำงไร  

การให้บริการ 
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 ำนำจหน้ำที่หรือภำรกิจตำมกฎหมำยของสถำนศึกษำส ำหรับ สถำนศึกษำที่มีกำรปฏิบัติงำนหรือกำร

ให้บริกำรเป็นจ ำนวนมำก อำจมุ่งเน้นเผยแพร่กำรปฏิบัติงำนหรือ กำรให้บริกำรที่มีควำมส ำคัญต่อ ภำรกิจของหน่วยงำน 
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           ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล 
o18 แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ

ประจ ำปี 
o แสดงแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำน
ที่มีระยะ 1 ปี 
o มีข้อมูลรำยละเอียดของแผนฯ อย่ำงน้อย
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 ำ ย ละ เ อี ย ดส รุ ป ผล กำ ร ใ ช้ จ่ ำ ย
งบประมำณ อย่ำงน้อยประกอบด้วย ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
o เป็นรำยงำนผลของปี พ.ศ. 2564 
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การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
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 ง ด ำ เ นิ 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 มีข้ อมูล รำยละเ อียดผลกำรจัดซื้ อจั ดจ้ ำ ง 
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 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

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 การส่งเสริมความโปร่งใส 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล 
o29 แนวปฏิบัติกำรจัดกำรเรื่อง

ร้องเรียนกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

o แสดงคู่มือหรือแนวทำงกำรด ำเนินกำรต่อเรื่อง
ร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของ
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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การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล 

o32 ช่องทำงกำรรับฟังควำม
คิดเห็น 

o แสดงช่องทำงที่บุคคลภำยนอกสำมำรถแสดง
ควำมคิดเห็นต่อกำรด ำเนินงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่หรือ
ภำรกิจของหน่วยงำนผ่ำนทำงช่องทำงออนไลน์ 
o สำมำรถเข้ำถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทำงข้ำงต้น
ได้จำกเว็บไซต์หลักของหน่วยงำน 

o33 กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมี
ส่วนร่วม 

o แสดงกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงถึงกำร
เปิดโอกำสให้บุคคลภำยนอกได้มีส่ วนร่ วมในกำร
ด ำเนินงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน 
o เป็นกำรด ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2565 

 
ตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 
ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 

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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การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 
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 

 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล 
o38 กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรม

องค์กร ตำมมำตรฐำนทำง
จริยธรรม 

o แสดงถึงกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้ำหน้ำที่ของ
หน่วยงำนมีทัศนคติ ค่ำนิยมในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงซ่ือสัตย์สุจริต มี
จิตส ำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้ำที่ ตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรม 
อย่ำงน้อย 5 กิจกรรม  
o เป็นกำรด ำเนินกำรทีส่ถำนศึกษำผู้ด ำเนินกำรเอง 
o เป็นกำรด ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2565 

 
แผนป้องกันการทุจริต 

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 มีข้อมูลรำยละเ อียดสรุปผลกำรด ำ เนินกำร อย่ ำงน้อย
ประกอบด้วย ผลกำรด ำเนินกำรโครงกำรหรือกิจกรรม ผลกำรใช้
จ่ำยงบประมำณ ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
o เป็นรำยงำนผลของปี พ.ศ. 2564 

 
ตัวช้ีวัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล 
o42 มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรม

และควำมโปร่งใสภำยใน
หน่วยงำน 

o แสดงกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ในปี พ.ศ. 2564 

o มีข้อมูลรำยละเอียดกำรวิเครำะห์ อย่ำงน้อยประกอบด้วย 
ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดย
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 

 หมำยเหตุ: สถำนศึกษำที่ยังไม่ได้รับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ 
สถำนศึกษำออนไลน์ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ไม่น ำข้อ o42-o43 มำคิดคะแนนเนื่องจำกเป็นกำร
ประเมิน ในปีแรกของสถำนศึกษำ กำรเปิดเผยข้อมูล พิจำรณำจำก 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบของกำร
เปิดเผย และองค์ประกอบ ของข้อมูล โดยจะต้องสอดคล้องตำมเงื่อนไขครบถ้วนทั้ง 2 องค์ประกอบ จึงจะถือ
ว่ำเป็นกำรเปิดเผยข้อมูล ตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินที่ก ำหนด  
 
ตารางแสดงสรุปจ านวนข้อค าถามแต่ละตัวชี้วัด  
แบบ น้ าหนัก ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดย่อย ข้อ

ค าถาม 
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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ผลการประเมิน 
การค านวณผลการประเมิน 

กำรประมวลผลคะแนน มีข้ันตอนกำรประมวลผลคะแนนตำมล ำดับ ดังนี้ 
คะแนน แบบวัด IIT แบบวัด EIT แบบวัด OIT 

คะแนนข้อค ำถำม 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ข้อค ำถำมจำกผู้ตอบทุก
คน 

คะแนนเฉลี่ยของ 
ข้อค ำถำมจำกผู้ตอบทุก

คน 
คะแนนของข้อค ำถำม 

คะแนนตัวชี้วัดย่อย – – 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกข้อค ำถำม 
ในตัวชี้วัดย่อย 

คะแนนตัวชี้วัด 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกข้อค ำถำมในตัวชี้วัด 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกข้อค ำถำมในตัวชี้วัด 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดย่อยในตัวชี้วัด 

คะแนนแบบส ำรวจ 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดในแบบส ำรวจ 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดในแบบส ำรวจ 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดในแบบส ำรวจ 
น้ ำหนักแบบส ำรวจ ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 

คะแนนรวม ผลรวมของคะแนนแบบส ำรวจที่ถ่วงน้ ำหนัก 

เงื่อนการไขค านวณและแสดงผลการประเมิน 
สถำนศึกษำจะไม่ได้รับกำรประกำศผลกำรประเมินอย่ำงเป็นทำงกำรและไม่มีกำรแสดงผลต่อ

สำธำรณะ ในกรณีดังต่อไปนี้ 
> กรณสีถำนศึกษำไม่ได้ลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประเมินตำมขั้นตอนและระยะเวลำที่ก ำหนด 
> กรณีสถำนศึกษำไม่ได้น ำเข้ำและอนุมัติข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในและข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียภำยนอกตำมข้ันตอนและระยะเวลำที่ก ำหนด 
> กรณสีถำนศึกษำมีจ ำนวนผู้ตอบแบบวัด IIT หรือแบบวัด EIT น้อยกว่ำจ ำนวนค่ำข้ันต่ ำที่ก ำหนด 
> กรณสีถำนศึกษำไม่ได้ตอบและอนุมัติแบบวัด OIT ตำมข้ันตอนและระยะเวลำที่ก ำหนด 
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คู่มือการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษาออนไลน ์
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 

 

 

ผลคะแนนและระดับผลการประเมิน 
ผลกำรประเมินจะประกอบด้วย ค่ำคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผลกำร

ประเมิน โดยจ ำแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 
คะแนน ระดับ 

95.00 – 100 AA 
85.00 – 94.99 A 
75.00 – 84.99 B 
65.00 – 74.99 C 
55.00 – 64.99 D 
50.00 – 54.99 E 

0 – 49.99 F 
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แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
(ค าสั่งคณะจัดท าคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ

สถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565) 
 



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                 

              



 


