
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คำนำ 
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 – 2565 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามท่ีสำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด  สำนักงาน 
ป.ป.ช.ได้ทบทวนกลุ่มเป้าหมายการประเมิน โดยมีหนังสือไปยังกระทรวงต่างๆ เพ่ือขอความอนุเคราะห์ข้อมูล
หน่วยงานภาครัฐในสังกัด ประกอบกับได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูล เพ่ือทบทวนฐานข้อมูลหน่วยงาน ภาครัฐที่ต้อง
เข้ารับการประเมินตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมีแหล่งข้อมูลหลักที่สำคัญ ได้แก่ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการ
แบ่งส่วนราชการ กฎหมายจัดตั้งส่วนราชการหรือหน่วยงานภาครัฐแต่ละหน่วยงาน และพระราชบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 

โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคมได้จัดทำมาตรการประเมินความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของโรงเรียน
ขึ้นโดยประกอบด้วยการประเมินความโปร่งใสตามตัวชี้วัดที่ได้วิเคราะห์ และกำหนดตามการประเมินของ
หน่วยงานต้นสังกัด  ทั้งนี้หากผิดพลาดประการใดทางผู้จัดทำขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 
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บทที่ 1 บทนำ 

1. ความเป็นมา  

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื ่อวันที ่ 23 มกราคม 2561 ระบุว่า “ให้หน่วยงานภาครัฐ ทุก
หน่วยงาน ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน 
ป.ป.ช.กำหนด  สำนักงาน ป.ป.ช.ได้ทบทวนกลุ่มเป้าหมายการประเมิน โดยมีหนังสือไปยังกระทรวงต่าง ๆ 
เพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐในสังกัด ประกอบกับได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูล เพื่อทบทวน
ฐานข้อมูลหน่วยงาน ภาครัฐที่ต้องเข้ารับการประเมินตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมีแหล่งข้อมูลหลักที่ส ำคัญ 
ได้แก่ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการแบ่งส่วนราชการ กฎหมายจัดตั้งส่วนราชการหรือหน่วยงานภาครัฐแต่ละ
หน่วยงาน และพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี นอกจากนี้ ได้ค้นคว้าข้อมูลจากฐานข้อมูล
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อกำหนด เป็นกลุ่มเป้าหมายการประเมินให้ถูกต้องและครบถ้วนมากท่ีสุด  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ได้
พัฒนานวัตกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใน
รูปแบบ ออนไลน์ โดยมีแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพ่ือความสะดวกใน
การจัดเก็บ ข้อมูล รวดเร็วในการวิเคราะห์และประมวลผล โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลาจริง และการ
ประเมิน  มีประสิทธิภาพ ลดภาระงานด้านเอกสาร ของโรงเรียนโพธิ์ไทรงามยวิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตรที่รับการประเมิน โดยปรับปรุงระบบ การเก็บข้อมูลให้เป็นแบบออนไลน์เต็ม
รูปแบบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 2 

วิธีการประเมิน 
1. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการประเมิน  

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคมสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้วิเคราะห์ประเด็นการสำรวจของแต่
ละแหล่งข้อมูลที่องค์กรความโปร่งใส นานาชาติ นำมาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบกับ
การศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพิ่มเติม  การเชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิม การ
เชื่อมโยงกับเครื่องมือที่เก่ียวข้อง ซึ่งมีเนื้อหา ครอบคลุมตัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด ดังนี้  

1. การปฏิบัติหน้าที่  

2. การใช้งบประมาณ  

3. การใช้อำนาจ  

4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ  

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต  

6. คุณภาพการดำเนินงาน  

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร  

8. การปรับปรุงระบบการทำงาน  

9. การเปิดเผยข้อมูล  

10. การป้องกันการทุจริต  

รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด IIT  

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 1 - ตัวชี้วัดที่ 5 ประกอบด้วย  

 

 

 

 



ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  

เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของ 
บุคลากรอ่ืนในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มี
ความ โปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดและจะต้อง
เป็นไปอย่าง เท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวรวมไปถึงการ
ปฏิบัติงานอย่าง มุ่งมั่น เต็มความสามารถ และความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบซึ่งล้วนถือเป็น
ลักษณะการปฏิบัติ หน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ในประเด็น
ที่เก่ียวข้องกับ พฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นๆ ของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานทั้งใน
กรณีท่ีแลกกับการ ปฏิบัติหน้าที่ และในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระสำคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม 
ประเพณีหรือแม้แต่กรณีการ ให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่
อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบน ได้ในอนาคต  



 
 
 



ประเด็นการประเมิน  ระดับ 

i5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติ ตาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกัน ในสังคมแล้ว 
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ หรือไม่ 

มี  ไม่
มี 

▪ เงิน 
  

▪ ทรัพย์สิน 
  

▪ ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง  เป็นต้น 
  

 

ประเด็นการประเมิน  ระดับ 

i6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้แก่บุคคลภายนอกหรือ ภาคเอกชน 
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต  หรือไม่ 

มี  ไม่
มี 

▪ เงิน 
  

▪ ทรัพย์สิน 
  

▪ ประโยชน์อื่น ๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การอ านวยความสะดวกเป็นกรณี พิเศษ เป็นต้น 
  

 

ตัวช้ีวัดที2่ การใช้งบประมาณ  

เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากร ภายในหน่วยงานต่อการ ด 
าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ นับตั้งแต่ การ
จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่าย 
งบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 
การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์หรือค่าเดินทาง 
ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการเปิด
โอกาส ให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้  



ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ประกอบด้วยข้อค าถามจำนวน 6 ข้อ ดังนี้ 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

น้อยท่ีสุด  

หรือไม่มี
เลย  

น้อย  มาก  มาก
ที่สุด 

i7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ของ
หน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน  ระดับ 

i8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึง 
ประเด็นดังต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 

น้อยท่ีสุด  

หรือไม่มี
เลย  

น้อย  มาก  มาก
ที่สุด 

▪ คุ้มค่า 
    

▪ ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีตั้งไว้ 
    

 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

น้อยที่สุด  

หรือไม่มี
เลย  

น้อย  มาก  มาก
ที่สุด 

i9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์ ส่วนตัว 
กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

    

 



ประเด็นการประเมิน ระดับ 

น้อย
ที่สุด  

หรือไม่มี
เลย  

น้อย  มาก  มาก
ที่สุด 

i10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน ที่เป็นเท็จ 
เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเดินทาง ฯลฯ มาก
น้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน  ระดับ 

i11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหา พัสดุ และ
การตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้  มากน้อยเพียงใด 

น้อย
ที่สุด  

หรือไม่มี
เลย  

น้อย  มาก  มาก
ที่สุด 

▪ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
    

▪ เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นการประเมิน ระดับ 

i12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม ในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็น ดังต่อไปนี้มาก
น้อยเพียงใด 

น้อย
ที่สุด  

หรือไม่มี
เลย  

น้อย  มาก  มาก
ที่สุด 

▪ สอบถาม 
    

▪ ทักท้วง 
    

▪ ร้องเรียน 
    

 

ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อ านาจ  

เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน หน่วยงานต่อการ ใช้
อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผล การ
ปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม และไม่เลือก 
ปฏิบัติรวมไปถึงการใช้อ านาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือท าในสิ่งที่ 
ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอ 
านาจ การซื้อขายตำแหน่ง หรือการเอ้ือผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง  

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ ประกอบด้วยข้อค าถามจำนวน 6 ข้อ ดังนี้  

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

น้อยท่ีสุด  

หรือไม่มีเลย  

น้อย  มาก  มาก
ที่สุด 

i13 ท่านได้รับมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่ จาก
ผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

    

 

หมายเหตุ: การมอบหมาย หมายถึง การมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่ 



ประเด็นการประเมิน ระดับ 

น้อยท่ีสุด  

หรือไม่มี
เลย  

น้อย  มาก  มาก
ที่สุด 

i14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับ 
คุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

น้อย
ที่สุด  

หรือไม่มี
เลย  

น้อย  มาก  มาก
ที่สุด 

i15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มาก
น้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

น้อยท่ีสุด  

หรือไม่มี
เลย  

น้อย  มาก  มาก
ที่สุด 

i16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าธุระส่วนตัว ของ
ผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 

    

 

  



ประเด็นการประเมิน ระดับ 

น้อยท่ีสุด  

หรือไม่มี
เลย  

น้อย  มาก  มาก
ที่สุด 

i17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าในสิ่งที่ไม่ ถูกต้อง 
หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน  ระดับ 

i18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

น้อยท่ีสุด  

หรือไม่มี
เลย  

น้อย  มาก  มาก
ที่สุด 

▪ ถูกแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ 
    

▪ มีการซื้อขายต าแหน่ง 
    

▪ เอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 
    

ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  

เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการ ใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากร ภายใน ในการน าทรัพย์สิน ของราชการของ
หน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ  ทั้งการยืม
โดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้อง มีกระบวนการใน
การขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมไปถึง
หน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย  

 



ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ ดังนี้ 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

น้อยท่ีสุด  

หรือไม่มีเลย  

น้อย  มาก  มาก
ที่สุด 

i19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สิน ของ
ราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือน าไปให้กลุ่มหรือ พวก
พ้อง มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

น้อยท่ีสุด  

หรือไม่มีเลย  

น้อย  มาก  มาก
ที่สุด 

i20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของ ราชการ 
ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความ สะดวก 
มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

น้อยท่ีสุด  

หรือไม่มีเลย  

น้อย  มาก  มาก
ที่สุด 

i21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ 
ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขอ
อนุญาต อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

    

 

 



ประเด็นการประเมิน ระดับ 

น้อย
ที่สุด  

หรือไม่มี
เลย  

น้อย  มาก  มาก
ที่สุด 

i22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สิน ของ
ราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของ
ท่าน มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

น้อยท่ีสุด  

หรือไม่มี
เลย  

น้อย  มาก  มาก
ที่สุด 

i23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับ การใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

น้อยท่ีสุด  

หรือไม่มีเลย  

น้อย  มาก  มาก
ที่สุด 

i24 หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบ 
ก า รใช้ทรัพย์สินของ ราชก า ร เพื่อป้องกันไม่ให้ มี
การน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง  มาก
น้อยเพียงใด 

    

 



ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  

เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของ บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไข 
ปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการ
ต่อต้าน การทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพ และจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 
เพ่ือให้เกิด การแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการ
แก้ไขปัญหา การทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องท าให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้อง
สร้างความเชื่อม่ัน ให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ 
หน่วยงานจะต้องมี 

กระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการน าผลการตรวจสอบของฝ่าย
ตรวจสอบ  จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริต  

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ ดังนี้  

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

น้อยท่ีสุด  

หรือไม่มี
เลย  

น้อย  มาก  มาก
ที่สุด 

i25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่านให้ความสำคัญ กับ
การต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน  ระดับ 

i26 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่  มี  ไม่มี 

▪ ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
  

▪ จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 
  

 



ประเด็นการประเมิน ระดับ 

น้อยท่ีสุด  

หรือไม่มี
เลย  

น้อย  มาก  มาก
ที่สุด 

i27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข 
มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: หากท่านเห็นว่าหน่วยงานของท่านไม่มีปัญหาการทุจริตให้ตอบ “มากท่ีสุด”  

ประเด็นการประเมิน  ระดับ 

i28 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการดังต่อไปนี้  ต่อการ
ทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

น้อยท่ีสุด  

หรือไม่มี
เลย  

น้อย  มาก  มาก
ที่สุด 

▪ เฝ้าระวังการทุจริต 
    

▪ ตรวจสอบการทุจริต 
    

▪ ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต 
    

หมายเหตุ: หากหน่วยงานของท่านไม่มีการทุจริต จึงท าให้ไม่มีการลงโทษทางวินัย ให้ตอบ "มากที่สุด" 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

น้อย
ที่สุด  

หรือไม่มี
เลย  

น้อย  มาก  มาก
ที่สุด 

i29 หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่าย 
ตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการ ท 
างาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

    



 

หมายเหตุ: ฝ่ายตรวจสอบภายใน หมายถึง ส่วนงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน ฝ่ายตรวจสอบภายนอก 
หมายถึง หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ ตรวจสอบการด าเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ เช่น ส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ส านักงาน ป.ป.ช. ส านักงาน ป.ป.ท. เป็นต้น 

ประเด็นการประเมิน  ระดับ 

i30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้น ในหน่วยงาน
ของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็น ดังต่อไปนี้ อย่างไร 

น้อย
ที่สุด  

หรือไม่มี
เลย  

น้อย  มาก  มาก
ที่สุด 

▪ สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก 
    

▪ สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ 
    

▪ มั่นใจว่าจะมีการด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา 
    

▪ มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 
    

 

รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด EIT  
แ บบ ว ัด การ ร ับ รู ้ข อ ง ผู ้มี ส่ ว นไ ด ้ส่ ว น เ สี ย ภ าย น อ ก (External Integrity and Transparency 

Assessment: EIT) ใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูในตวัชีว้ดัที่ 6 – ตวัชีว้ดัที่8 ประกอบดว้ย  

ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน  

เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของ ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของ
หน่วยงานต่อการคุณภาพการด าเนินงาน ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่  โดยยึด
หลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่าง เท่าเทียมกัน
ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการของหน่วยงาน แก่ผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมาไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึง การปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับ เงิน ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับ การบริหารงาน



และการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานที่จะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชน และส่วนรวมเป็น
หลัก ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ประกอบด้วยข้อคำถาม จำนวน 5 ข้อ ดังนี้ 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

e1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ 
ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อย เพียงใด 

น้อยท่ีสุด  

หรือไม่มีเลย  

น้อย  มาก  มาก
ที่สุด 

▪ เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด 
    

▪ เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 
    

 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

น้อยท่ีสุด  

หรือไม่มีเลย  

น้อย  มาก  มาก
ที่สุด 

e2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ 
ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่อคนอ่ืน ๆ อย่างเท่าเทียม
กัน มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

น้อยท่ีสุด  

หรือไม่มีเลย  

น้อย  มาก  มาก
ที่สุด 

e3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับ การดำเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่าง
ตรงไปตรงมา  ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลมากน้อย
เพียงใด 

    



 

ประเด็นการประเมิน  ระดับ 

e4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ร้องขอให้จ่าย
หรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต  หรือให้บริการ หรือไม่ 

มี  ไม่
มี 

▪ เงิน 
  

▪ ทรัพย์สิน 
  

▪ ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง  เป็นต้น 
  

หมายเหตุ: เป็นการให้ที่นอกเหนือจากท่ีกฎหมายก าหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ เป็นต้น  

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

น้อย
ที่สุด  

หรือไม่มี
เลย  

น้อย  มาก  มาก
ที่สุด 

e5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการด าเนินงาน โดย ค านึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก  มากน้อยเพียงใด 

    

 

ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  

เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของ
หน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน ในเรื่อง
ต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่ายและไม่ซับซ้อน โดยข้อมูล ที่เผยแพร่
จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูล ที่



สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สามารถส่งค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มี 

ข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถ 
ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับ ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้
มี ส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ  

ตัวชี้วัดที่7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ประเด็นสำรวจ ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 5 ข้อดังนี้  

ประเด็นการประเมิน  ระดับ 

e6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ  มี
ลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

น้อยท่ีสุด  

หรือไม่มีเลย  

น้อย  มาก  มาก
ที่สุด 

▪ เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 
    

▪ มีช่องทางหลากหลาย 
    

 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

น้อยท่ีสุด  

หรือไม่มีเลย  

น้อย  มาก  มาก
ที่สุด 

e7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือ 
ข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อย 
เพียงใด 

    

 

 

 

 



ประเด็นการประเมิน  ระดับ 

มี  ไม่
มี 

e8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ การด 
าเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่ 

  

 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

น้อย
ที่สุด  

หรือไม่มี
เลย  

น้อย  มาก  มาก
ที่สุด 

e9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบค าถาม  เมื่อมีข้อ
กังวลสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงานได้อย่าง ชัดเจน มากน้อย
เพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน  ระดับ 

มี  ไม่
มี 

e10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของ เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน หรือไม่ 

  

 

 

 



ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน  

เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของ ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนา
หน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของ หน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน 
าเทคโนโลยี มาใช้ในการด าเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิด
โอกาส ให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้อง
กับ ความต้องการด้วย ทั้งนี้นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ 
ความสำคัญกับการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากข้ึนอีกด้วย  

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน ประกอบด้วยข้อค าถามจำนวน 5 ข้อ ดังนี้  

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

น้อย
ที่สุด  

หรือไม่มี
เลย  

น้อย  มาก  มาก
ที่สุด 

e11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการ ปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีข้ึน  มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: หากท่านติดต่อครั้งแรก ให้เปรียบเทียบกับคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการที่ท่านคาดหวังไว้ 
ก่อนมาติดต่อ  

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

น้อยท่ีสุด  

หรือไม่มีเลย  

น้อย  มาก  มาก
ที่สุด 

e12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีข้ึน มากน้อย 
เพียงใด 

    

 



หมายเหตุ: หากท่านติดต่อครั้งแรก ให้เปรียบเทียบกับวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการที่
ท่าน คาดหวังไว้ก่อนมาติดต่อ 
 

ประเด็นการประเมิน  ระดับ 

มี  ไม่
มี 

e13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/ การให้บริการ ให้
เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ 

  

 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

น้อยท่ีสุด  

หรือไม่มีเลย  

น้อย  มาก  มาก
ที่สุด 

e14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ  ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วม ในการ
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการ ของหน่วยงาน
ให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

    

 

หมายเหตุ: การมีส่วนร่วม เช่น ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตาม 
ประเมินผล เป็นต้น 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

น้อยท่ีสุด  

หรือไม่มีเลย  

น้อย  มาก  มาก
ที่สุด 



e15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการ 
ดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากข้ึน  มาก
น้อยเพียงใด 

    

 

รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด OIT  

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency  Assessment: OIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 9 – ตัวชี้วัดที่10 ประกอบด้วย  

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  

เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ ของ
หน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูล 
พ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด 
าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่าย 
งบประมาณประจ าปีและการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล 
ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และ 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ 
ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน  

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) ดังนี้  

ตัวช้ีวัดย่อยที่9.1 ข้อมูลพื้นฐาน  

ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อ  ข้อมูล  รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

o1  โครงสร้าง  o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ที่เป็น
ปัจจุบัน  
o ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน  ยกตัวอย่างเช่น 
กลุ่ม/หน่วยในหน่วยงาน และ ก.ต.ป.น. เป็นต้น 



o2  ข้อมูลผู้บริหาร  o แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรง ตำแหน่ง
ทางการบริหารของหน่วยงาน  
o แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย  เบอร์
โทรศัพท์และที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail) 

o3  อำนาจหน้าที่  o แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามท่ีกฎหมายก าหนด 

o4  แผน
ยุทธศาสตร์
หรือ  

แผนพัฒนา
หน่วยงาน 

o แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี o มีข้อมูล
รายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น ยุทธศาสตร์หรือ แนวทาง เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด เป็นต้น  
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

ข้อ  ข้อมูล  รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

o5  ข้อมูลการ
ติดต่อ  

แสดงข้อมูลการติดต่อ อย่างน้อยประกอบด้วย  
o ที่อยู่หน่วยงาน  
o หมายเลขโทรศัพท์  
o หมายเลขโทรสาร   
o ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail) ที่สามารถติดต่อได้ o แผนที่ตั้ง
หน่วยงาน 



o6  กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง  

o แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน 
ที่เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยประกอบด้วย  

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 - พรบ.การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม - พรบ.ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ   
พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
- พรบ.ระเบียบข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา   
พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม  
- พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  
- พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และ  
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม เป็นต้น 

การประชาสัมพันธ์ 

ข้อ  ข้อมูล  รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

o7  ข่าว
ประชาสัมพันธ์  

o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานตาม อ านาจ
หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน  
o เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  

ข้อ  ข้อมูล  รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

o8  Q&A  o แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถ  สอบถาม
ข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้ค าตอบ กับผู้สอบถามได้ โดยมี
ลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง (Q&A)  ยกตัวอย่างเช่น Web board, กล่อง
ข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น 

o9  Social 
Network  

o แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยัง เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook,  Twitter, Instagram เป็นต้น 

 



ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน  

การด าเนินงาน 

ข้อ  ข้อมูล  รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

o10  แผนด าเนินงาน
ประจ าปี  

o แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปีงบประมาณ o 
มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการ หรือ
กิจกรรม งบประมาณท่ีใช้ ระยะเวลาในการด าเนินการ  o เป็นแผนที่มี
ระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

o11  รายงานการก ากับ 
ติดตาม การด าเนิน
งาน ประจ าปี รอบ 
6 เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี o 
มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย 
ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียด 
งบประมาณท่ีใช้ด าเนินงาน  

o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

o12  รายงานผลการด 
าเนินงาน ประจ าปี 

o แสดงผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี  o มีข้อมูล
รายละเอียดสรุปผลการด าเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย สรุปผลการด 
าเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรม การใช้จ่าย งบประมาณ ปัญหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย  o เป็นรายงานผลของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

การปฏิบัติงาน  

ข้อ  ข้อมูล  รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

o13  คู่มือหรือ
มาตรฐานการ 
ปฏิบัติงาน 

oแสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ใช้ยึดถือ
ปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทุกกลุ่ม/หน่วย o มีข้อมูลรายละเอียดของการ
ปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างเช่น เป็นคู่มือ ปฏิบัติภารกิจใด ส าหรับเจ้าหน้าที่หรือ
พนักงานต าแหน่งใด ก าหนด วิธีการข้ันตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น 

 



การให้บริการ  

ข้อ  ข้อมูล  รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

o14  คู่มือหรือ
มาตรฐานการ 
ให้บริการ 

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับ  หน่วยงาน
ใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน  o มีข้อมูลรายละเอียด
ของการปฏิบัติประกอบด้วย คู่มือหรือแนวทาง การปฏิบัติส าหรับการให้บริการ 
ประเภทงานให้บริการ ขั้นตอน การให้บริการ แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ 
ระยะเวลาที่ใช้ ในการให้บริการ และผู้รับผิดชอบการให้บริการ 

o15  ข้อมูลเชิงสถิติ
การ  

ให้บริการ 

o แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน  

o เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

o16  รายงานผล
การสำรวจ  

ความพึง
พอใจ  

การให้บริการ 

o แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน  o เป็นรายงานผล
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

o17  E–Service  o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหน่วยงาน  ผ่าน
ช่องทางออนไลน์เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ o สามารถ
เข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก ของหน่วยงาน 

 

หมายเหตุ: บริการ หมายถึง การให้บริการตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงานส าหรับ
หน่วยงานที่มีการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการเป็นจ านวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การปฏิบัติงานหรือการ
ให้บริการที่มีความส าคัญต่อ ภารกิจของหน่วยงาน หมายเหตุ: E–Service แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอก
สามารถขอรับบริการตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น  Smart OBEC, My office, 
AMSS++ หรือโปรแกรมอ่ืนที่มีการปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน หรือโปรแกรมท่ีใช้ระบบส านักงานอัจฉริยะ 



โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ประยุกต์ใช้ในส านักงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และสามารถท างาน ได้ทุกที่ ทุกเวลา 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ  

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  

ข้อ  ข้อมูล  รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

o18  แผนการใช้
จ่าย  

งบประมาณ
ประจ าปี 

o แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ  1 ปีงบประมาณ  
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณ ตาม
แหล่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย  o เป็นแผนที่มี
ระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

o19  รายงานการก 
ากับ  

ติดตามการใช้
จ่าย  

งบประมาณ
ประจ าปี  

รอบ 6 เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจ 
าปี  
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า การใช้จ่ายงบประมาณ  o เป็นข้อมูลใน
ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

o20  รายงานผลการ
ใช้จ่าย  

งบประมาณ
ประจ าปี 

o แสดงผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี o มีข้อมูล
รายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อย ประกอบด้วย ผลการใช้
จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย   
o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

 



การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

ข้อ  ข้อมูล  รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

o21  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  

หรือแผนการจัดหาพัสดุ 

o แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน 
จะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การ
บริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

o22  ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ 
การจดัซ้ือจดัจ้างหรอื 
การจัดหาพัสดุ 

o แ ส ดงประกาศตามที่หน่วยงาน จะต้อง ดำเนิน การตาม 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง 
เป็นต้น  
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ข้อ  ข้อมูล  รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

o23  สรุปผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
หรือการจัดหา
พัสดุ  

รายเดือน 

o แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (แบบ สขร.1) o มีข้อมูล
รายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อยประกอบด้วย งานที่ซื้อ หรือจ้าง 
วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง  รายชื่อ ผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ ราคาท่ีตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง   
o จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ใดให้
เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น)  
o เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

o24  รายงานผลการ
จัดซื้อ  

จัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ 
ประจำปี 

o แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  
o มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณที่ใช้ ในการจัดซื้อ
จัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ   
o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 



 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ข้อ  ข้อมูล  รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

o25  นโยบายการ
บริหาร  

ทรัพยากรบุคคล 

o เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ยังใช้บังคับ
ในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

o แสดงนโยบาย หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่มี
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพ่ือก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากร บุคคลที่มี
ความโปร่งใสและมีคุณธรรม  

o เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของผู้บริหาร
สูงสุด ที่ก าหนดในนามของหน่วยงาน 

o26  การด าเนินการ
ตามนโยบาย การ
บริหารทรัพยากร
บุคคล 

o เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
o แสดงการด าเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล อย่างน้อยประกอบด้วย การวางแผนก าลังคน การสรรหา
คนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร 
การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนา คุณภาพชีวิต การบรรจุและ
แต่งตั้งบุคลากร การประเมินผล การปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและ
รักษาวินัยของบุคลากร ในหน่วยงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อ  ข้อมูล  รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
  

o เป็นการด าเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบาย หรือแผนการ 
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ 
ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ o25 

o27  หลักเกณฑ์การบริหารและ 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลยังใช้บังคับ 
ในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อย่างน้อยประกอบด้วย o 
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร   

o การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร   
o การพัฒนาบุคลากร   
o การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร   
o การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ  

o28  รายงานผลการบริหารและ 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปี 

o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
o แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
o มีข้อมูลรายละเอียดของการด าเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย 
ผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการ
วิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส  

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ข้อ  ข้อมูล  รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

o29  แนวปฏิบัติการ
จัดการ  
เรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ 

oแสดงคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เก่ียวข้อง กับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน  o มีข้อมูล
รายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย รายละเอียดวิธีการ
ที่บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน รายละเอียด ขั้นตอนหรือวิธีการใน
การจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงาน ที่รับผิดชอบ และระยะเวลาด าเนิน
การ 



o30  ช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียน การ
ทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบ 

oแสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทาง ช่องทาง
ออนไลน์โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการ คุ้มครองข้อมูล
ของผู้แจ้งเบ าะแสแล ะเพ่ือให้สอดคล้ องกับ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
oสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก ของ
หน่วยงาน 

 

 

ข้อ  ข้อมูล  รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

o31  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียน การทุจริต
และประพฤติ มิชอบ 

oแสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน   
o มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ อย่างน้อยประกอบด้วย จ านวนเรื่อง เรื่องที่ ด าเนิน
การแล้วเสร็จ เรื่องท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ (กรณีไม่มีเรื่อง ร้องเรียน ให้
เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน)  
oเป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

ข้อ  ข้อมูล  รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

o32  ช่องทางการรับ
ฟัง  
ความคิดเห็น 

o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น ต่อการด าเนิน
งานตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน ผ่านทางช่องทางออนไลน์   
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก ของ
หน่วยงาน 



o33  การเปิดโอกาส
ให้เกิดการ มี
ส่วนร่วม 

o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาส ให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจ ของหน่วยงาน ยกตัวอย่าง
เช่น ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วม
ติดตามประเมินผล เป็นต้น   

o เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  

เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูล ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ ของ
หน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) 
การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการ 
ป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการ 
ภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการ 
เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความส าคัญต่อผลการประเมิน เพ่ือน าไปสู่การจัดท 
ามาตรการ ส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการก ากับติดตามการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม  

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (10 ข้อมูล) ดังนี้  

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต  

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  

ข้อ  ข้อมูล  รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

o34  เจตจ านง
สุจริต  

ของผู้บริหาร 

o แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือค ามั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหาร หน่วยงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล o จัดท าอย่างน้อย 
2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ o ด าเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคน
ปัจจุบันของหน่วยงาน 



o35  การมีส่วนร่วม
ของผู้บริหาร  

o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของ ผู้บริหารสูงสุด
คนปัจจุบัน  
o เป็นการดำเนินการหรอืกจิกรรมที่ แสดงให้เห็น ถึงการ ให้ความสำคัญกับการ
ปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงาน ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส   

o เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 

ข้อ  ข้อมูล  รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

o36  การประเมิน
ความเสี่ยง 
การทุจริต
ประจ าปี 

o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติ หน้าที่ที่
อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน o มีข้อมูลรายละเอียดของผลการ
ประเมิน ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง 
มาตรการและการด าเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น  
o เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ข้อ  ข้อมูล  รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

o37  การด าเนิน
การเพ่ือ
จัดการ ความ
เสี่ยงการทุจริต 

o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง ในกรณีที่
อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน o เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่
สอดคล้องกับมาตรการหรือ การดำเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ 
o36 o เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 



การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  

ข้อ  ข้อมูล  รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

o38  การเสริมสร้าง
วัฒนธรรม 
องค์กร 

o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้าง วัฒนธรรม
องค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการ ปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริตอย่างชัดเจน ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม o เป็นการด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

แผนป้องกันการทุจริต 

ข้อ  ข้อมูล  รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

o39  แผนปฏิบัติการ
ป้องกัน การ
ทุจริต 

o แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการทุจริตหรือ พัฒนา
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน  

o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น โครงการ 
กิจกรรม  งบประมาณช่วงเวลาด าเนินการ เป็นต้น  
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

o40  รายงานการก 
ากับติดตาม การด 
าเนินการป้องกัน  

การทุจริตประจ 
าปี   

รอบ 6 เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน การ
ทุจริต ตามข้อ o39  
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อย
ประกอบด้วย  ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด งบประมาณท่ีใช้ ด าเนินงาน   
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

o41  รายงานผลการด 
าเนินการ ป้องกัน
การทุจริตประจ 
าปี 

o แสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต o มีข้อมูล
รายละเอียดสรุปผลการด าเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการด าเนิน
การโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย o ใช้รายงานผลการด าเนินงาน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 



ตัวช้ีวัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 

ข้อ  ข้อมูล  รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

o42  มาตรการส่งเสริม
คุณธรรม และ
ความโปร่งใส
ภายใน หน่วยงาน 

o แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด 
าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  
o มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์แต่ละตัวชี้วัด ยกตัวอย่างเช่น  ประเด็น
ที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนตัวชี้วัดที่จะต้องแก้ไข โดยเร่งด่วน ประเด็นที่
จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการน าผล การวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของ
หน่วยงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด เป็นต้น  
o มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้นซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผล การประเมินฯโดยมี
รายละเอียดต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การก าหนด ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง การก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ  การก าหนดแนวทาง
การก ากับติดตาม ให้น าไปสู่การปฏิบัติและ การรายงานผล เป็นต้น 

o43  การด าเนินการ
ตาม  

มาตรการส่งเสริม
คุณธรรม และ
ความโปร่งใส
ภายใน หน่วยงาน 

o แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและ ความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน  
o มีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและ ความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน ในข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น รูปธรรม  
o เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 

 



2. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน  

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จำแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้  

1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and 
Transparency  Assessment: IIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน ที่มีต่อ หน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อ านาจ การใช้
ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต  

2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency  Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกที่มีต่อ หน่วยงานที่ประเมิน ในตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการ
ปรับปรุงระบบ การท างาน  

3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency  Assessment: OIT) 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพ่ือให้ประชาชน
ทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต  

3. กลุ่มประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการเก็บรวบรวมข้อมูล  

1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (สำหรับแบบ IIT) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากร 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตั้งแต่ระดับ ผู้บริหาร ผู้อ านวยการกลุ่ม/หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน ไป 
จนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ท างานให้กับหน่วยงาน มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีการก าหนดขนาด
ตัวอย่าง ขั้นต่ า เก็บตัวอย่างจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในไม่น้อยกว่า 50 ตัวอย่าง กรณีส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามี  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน จำนวนน้อยกว่า 50 คน ให้เก็บ ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
ทั้งหมด การเก็บ ข้อมูลตัวอย่าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในตอบแบบวัดการรับรู้IIT ด้วยตนเอง  

2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (สำหรับแบบ EIT) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของส 
านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การก าหนดขนาดตัวอย่างขั้นต่ า เก็บตัวอย่างผู้มี
ส่วนได้ส่วน เสียภายนอกไม่น้อยกว่า 50 ตัวอย่าง การเก็บข้อมูลตัวอย่าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบ
แบบวัดการรับรู้ EIT ด้วยตนเอง  

3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ส าหรับแบบ OIT) เกบ็ข้อมูลจากส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาท่ีเข้ารับ
การประเมินทั้งหมด และไม่มีการคัดเลือก กลุ่มตัวอย่าง โดยผู้ดูแลระบบของส านักงาน  เขตพ้ืนที่การศึกษามี
หน้าที่ในการตอบแบบส ารวจ หน่วยงานละ 1 ชุด การตอบแบบส ารวจ OIT ในแต่ละ ข้อค าถาม โดยเลือก 
“มี” หรือ “ไม่ม”ี โดยหากเลือก “มี” ให้ระบุ URL ของหน้าใดหน้าหนึ่งบนเว็บไซต์  ของส านักงานเขตพ้ืนที่



การศึกษา ซึ่งเนื้อหาข้อความ หรือลิงค์ส าหรับเชื่อมโยงไปยังข้อมูลตามที่แต่ละข้อค าถาม ก าหนด ส่วนช่อง 
“ค าอธิบาย” สามารถกรอก ค าอธิบายเพ่ิมเติมหรือไม่ก็ได้โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
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สามารถส่งลิงค์ได้มากกว่า 1 ลิงค์ในแต่ละข้อ กรณีท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อจ ากัดหรือ
เหตุผล  ความจ าเป็นท าให้เผยแพร่ข้อมูล ไม่ตรงตามรายละเอียดที่ก าหนดหรือไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูล
ตาม รายละเอียดที่ก าหนดตามแบบส ารวจ OIT ได้ให้หน่วยงานอธิบายเหตุผลความจ าเป็นประกอบโดย
ละเอียด  

4. ขั้นตอนการประเมิน  

สพฐ. ได้ก าหนดรายละเอียดของการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส   

ในการด าเนินงาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งจะต้องด าเนิน
การ ผ่านระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ออนไลน์ โดย จ าแนกขั้นตอน การด าเนินการต่าง ๆ ออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่   

(1) ช่วงเตรียมการประเมิน   

(2) ช่วงด าเนินการประเมิน และ   

(3) ช่วงสรุปผลการประเมิน   

 

 

 

 

 



บทที่ 3 
  การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของโรงเรียนโพธิ์ไทร
งามวิทยาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ข้อมูลพื้นฐานของผู้รับการประเมิน  

1.1 ผู้รับการประเมินแบบสำรวจความคิดเห็น Internal Integrity and Transpareney 
Assessment  Online (IIT) จำนวน 16 คน  

1.2 ผู้รับการประเมินแบบสำรวจความคิดเห็น External Integrity and 
Transparency  Assessment Online (EIT Online) จำนวน 50 คน  

1.3 โรงเรียนโพธ์ไทรงามวิทยาคม Open Data Integrity and  Transparency Assessment 
(OIT) ที่รับการประเมิน จำนวน 1 แห่ง  

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนิงาน 


