
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ITA 2022 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส           
ส านักกงานัเตตื้ นนัี่กการึกกาาประมมึกกาาอ่างีอง 

ป่งบประมาณ ื.ึ. 2565 



สารบัญ 
 
เรื่อง           หน้า 
บทสรุปผู้บริหาร            2 
บทที่  1  บทน า            5 
 ความเป็นมา           5 
บทที่  2  วิธีการประเมิน           10 
 ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการประเมิน         10 
บทที่  3  ระเบียบวิธีการประเมิน          32 
 ขั้นตอนการประเมิน          35  
บทที่  4  วิเคราะห์ผลการประเมิน          37 
 4.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ     37 
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
 4.2  การวิเคราะห์ผลการประเมิน  ITA  ในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่     42 
           การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
 แนวทางการน าเสนอผลจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส     46 
          ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน    49 
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ประจ าปีงบประมาณ  2565     51 
บทที่  5  สรุป  ปัญหาอุปสรรค  และข้อเสนอแนะ        52 
 สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานฯ     52 
 ปัญหา  อุปสรรคและข้อเสนอแนะ         54 
ภาคผนวก            55 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

บทสรุปผู้บริหาร 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ 

(Integrity  and  Transparency   Assessment  Online : ITA  Online) 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์  
(Integrity  and  Transparency   Assessment  Online : ITA  Online)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงหรือพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง  และน าข้อเสนอแนะไปจัดท ามาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ทั้งในระดับนโยบาย
และระดับการปฏิบัติ  พร้อมทั้งน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท างาน  โดยกลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการประเมิน  ได้แก่  บุคลากรและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน  ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ปฏิบัติงานอยู่
ในช่วงปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  และกลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่ วนได้ส่วนเสียภายนอก  ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  ไม่น้อยกว่า  50  คน  โดยมีกรอบการประเมิน  10  ตัวชี้วัด  ได้แก่   
1)  การปฏิบัติหน้าที่  2)  การใช้งบประมาณ  3)  การใช้อ านาจ  4)  การใช้ทรัพย์สินของราชการ   
5)  การแก้ไขปัญหาการทุจริต  6)  คุณภาพการด าเนินงาน  7)  ประสิทธิภาพการสื่อสาร  8)  การปรับปรุง
ระบบการท างาน  9)  การเปิดเผยข้อมูล  และ  10)  การป้องกันการทุจริต 
 ส าหรับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ออนไลน์  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง   
สรุปผลได้ดังนี้ 
 1.  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง 
  1.1  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาออนไลน์  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย  91.69  ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ในระดับ  A   
โดยตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต  ได้คะแนนสูงสุด  ร้อยละเฉลี่ย  100  ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่ าตัวชี้วัด
อ่ืนๆ คือ  ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย  81.00 
  1.2  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองจ าแนกรายตัวชี้วัด  ซึ่งได้จากการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา  ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และ 
จากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ดังนี้         
  ตัวชี้วัดที่  1  การปฏิบัติหน้าที่  ได้คะแนนเฉลี่ย  98.96 อยู่ในระดับ  AA 
  ตัวชี้วัดที่  2  การใช้งบประมาณ  ได้คะแนนเฉลี่ย  96.62 อยู่ในระดับ  AA 
  ตัวชี้วัดที่  3  การใช้อ านาจ  ได้คะแนนเฉลี่ย  98.53 อยู่ในระดับ  AA 
  ตัวชี้วัดที่  4  การใช้ทรัพย์สินทางราชการ ได้คะแนนเฉลี่ย  97.41 อยู่ในระดับ  AA 
  ตัวชี้วัดที่  5  การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเฉลี่ย  97.40 อยู่ในระดับ  AA 
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  ตัวชี้วัดที่   6  คุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนนเฉลี่ย  91.54 อยู่ในระดับ  A 
  ตัวชี้วัดที่  7  ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเฉลี่ย  85.41 อยู่ในระดับ  A 
  ตัวชี้วัดที่  8  การปรับปรุงระบบการท างาน ได้คะแนนเฉลี่ย  84.58 อยู่ในระดับ  B 
  ตัวชี้วัดที่  9  การเปิดเผยข้อมูล  ได้คะแนนเฉลี่ย  81.00 อยู่ในระดับ  B 
  ตัวชี้วัดที่  10  การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเฉลี่ย  100 อยู่ในระดับ  AA 
  1.3  ผลการวิเคราะห์ตามค่าน้ าหนักคะแนนของแต่ละแหล่งข้อมูล  พบว่า  แบบประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  ที่มีสัดส่วนค่าน้ าหนักคะแนนสูงสุด  ได้แก่  
แบบ  IIT  มีค่าน้ าหนักคะแนน  29.34  (คิดเป็นร้อยละ  97.78)  รองลงมา  ได้แก่  แบบ  EIT  มีค่าน้ าหนัก
คะแนน  26.15  (คิดเป็นร้อยละ  87.18)  มีสัดส่วนค่าน้ าหนักคะแนนต่ าสุด  และ  แบบ  OIT  มีค่าน้ าหนัก
คะแนน  36.20  (คิดเป็นร้อยละ  90.50) 
  1.4  ผลการจัดอันดับผลคะแนนรวมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์  ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564  พบว่า  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  ได้คะแนนคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์  ล าดับที่  151  จากเขตพ้ืนที่
การศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทั้งหมด  256  เขตพื้นที่การศึกษา 
 2.  อภิปรายผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
  2.1  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาออนไลน์  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง   
ได้คะแนนเฉลี่ย  91.69  ซึ่งคะแนนการประเมินสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา  4.99  คะแนน  และเมื่อพิจารณาจาก
เกณฑ์ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น  การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ได้ก าหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินฯ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ  65  จะต้องมีผลการประเมินฯ ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด  คือมีผลคะแนนการประเมินฯ  85  คะแนนขึ้นไป  
พบว่า  ผลการประเมินของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2564  บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
  2.2  จากการพิจารณา เป็นรายตัวชี้ วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่ ง ใส 
ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  พบว่า  ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุด  ได้แก่  ตัวชี้วัดที่  10  การป้องกัน 
การทุจริต  ได้คะแนน  100  ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่มีความก้าวหน้าเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมาเป็นอย่างมาก  สะท้อน  
ให้เห็นว่า  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  ได้ด าเนินการต่างๆ เพ่ือป้องกันการทุจริตที่อาจ
เกิดขึ้นในส านักงาน  ได้แก่  การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการป้องกันการทุจริต  การจัดการความเสี่ยง 
การทุจริตในหน่วยงาน  ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา  ในการด าเนินการดังกล่าวเป็นการด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นภายใน
ส านักงานงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
  2.3  จากการพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน  
การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  พบว่า  ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ าสุด  ได้แก่  ตัวที่วัดที่  9  การเปิดเผย
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ข้อมูล  ได้คะแนน  81.00  สะท้อนให้เห็นว่า  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองยังต้องพัฒนา
ระบบสารเทศของส านักงานให้มากยิ่งขึ้น  โดยการปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บข้อมูล  การจัดการข้อมูล  และ
การเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงานให้มีข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ให้สาธารณชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้น 
  2.4  ความท้าทายในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง  ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID -19)  ที่ค่อนข้าง
รุนแรงในปีที่ผ่านมา  แต่ผลคะแนนการประเมินยังคงสูงกว่าปีที่ผ่านมา  สะท้อนให้เห็นว่า  การด าเนินงาน 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองยังคงเป็นไปด้วยความโปร่งใส  ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์
ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงาน  หรือมีปัจจัยคุกคามจากภายนอก  แต่กระบวนการท างานต่างๆ  
ของส านักงานยังคงด าเนินการต่อไปอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ  ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการด าเนินการ
ประเมินอย่างต่อเนื่อง  ตั้งแต่ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  ส่งผลให้การบริหารงานและการด าเนินงานต่างๆ  
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นไปด้วยความโปร่งใส 
 3.  ปัญหาและอุปสรรคการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID -19)  
ระลอกใหม่ในช่วงไตรมาสที่ 2 – 3  จึงจ าเป็นต้องงดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนเป็นกลุ่ม  หรือการรวมตัว
กันของคนหมู่มากตามค าสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอ่างทอง  เนื่องจาก  มีความเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของโรคดังกล่าวได้  ซึ่งส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและ  
การเบกิจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนฯ ที่ได้ก าหนดไว้ 
 4.  ข้อเสนอแนะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
  4.1  ปรับรูปแบบวิธีการด าเนินงานกิจกรรมบางรายการและบูรณาการการประเมิน  ITA  
ร่วมกับกิจกรรมอ่ืนๆ เ พ่ือลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา  2019  ( COVID -19)   
แต่เกิดประโยชน์สูงสุดในการขับเคลื่อนการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  4.2  น าผลการวิเคราะห์ผลการประเมินในปีที่ผ่านมา  มาสู่การปฏิบัติ  น าผลวิเคราะห ์
การประเมินปีงบประมาณ  2564  ชี้แจงให้ผู้รับผิดชอบได้รับทราบร่วมกันถึงจุดที่ควรพัฒนา  จุดแข็งของแต่ละ
ตัวชี้วัด  (OIT)  เพ่ือให้เตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินในปีงบประมาณ  2564  ได้อย่างถูกต้อง 
  4.3  จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการเตรียมรับการประเมินตามเครื่องมือประเมินประจ าปี
งบประมาณ  2565  เพื่อสร้างการรับรู้และให้กับบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบอย่างถูกต้องและชัดเจน  
  4.4  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัด  (OIT)  ในแต่ละประเด็นการประเมินให้มีความชัดเจน  
ถูกต้อง  และตรงกับภาระงานที่รับผิดชอบ  เพ่ือประสิทธิภาพในการจัดท าเอกสารหลักฐานที่ถูกต้อง 
ตรงประเด็น 
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บทที่  1 
บทน า 

ความเป็นมา 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2561 - 2580)  ประเด็นที่  21  การต่อต้าน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  จัดท าขึ้นภายใต้ความจ าเป็นในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาการทุจริต 
ของประเทศ  ช่วงที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  แก้ไขปัญหา  
การทุจริตของประเทศ  โดยได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือ  กลไก  และก าหนดเป้าหมายส าหรับการปฏิบัติงาน  
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าว  ท าให้  
ทุกภาคส่วนในสังคมเกิดความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   
ตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพ่ิมมากขึ้น  อย่างไรก็ตาม  ปัจจุบันประเทศไทยยังคงประสบปัญหา
ความรุนแรงในการทุจริตสืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการทุจริต  ซึ่งมีรูปแบบที่สลับซับซ้อน  ปัญหาการขาด
จิตส านึกในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม  โดยสถานการณ์ปัญหาการทุจริตที่จ าเป็นต้องได้รับ
การแก้ไขอย่างเร่งด่วน  คือ  การรวมตัวกันเพ่ือร่วมกระท าการทุจริต  ร่วมกันฉ้อโกงรัฐ  โดยเฉพาะในโครงการ
ขนาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณมาก  ท าให้รัฐและประเทศชาติได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง   
จากการสูญเสียงบประมาณแผ่นดินไปกับการทุจริตที่อาจมีความยากและซับซ้อนต่อการตรวจสอบ  
ของหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  การแก้ไขปัญหาการทุจริตจึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีการก าหนดแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
 การจัดท าแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น  การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ได้ยึดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์  20  ปี  เป็นกรอบในการจัดท า  โดยแผนแม่บทฯ มี  2  แนวทาง 
การพัฒนาหลัก  ดังนี้  (1)  การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน”  
โดยการปลูกฝังวิธีคิดในกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนเพ่ือปฏิรูป  “คนรุ่นใหม่”  ให้มีจิตส านึกในความซื่อสัตย์
สุจริตเพ่ือสร้างพลังร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปในอนาคตและการปรับ  
“ระบบ”  โดยการสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริต  เพ่ือให้การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ในทุกข้ันตอนการด าเนินงาน  เท่าทันพลวัตของการทุจริต  ผ่านกระบวนการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ  แจ้งข้อมูล  และชี้เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ซึ่งจะ
น าไปสู่การลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ  (2)  การปราบปรามการทุจริต  มุ่งเน้น 
การเสริมสร้างประสิทธิภาพของกระบวนการและกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและปร ะพฤติ 
มิชอบทั้งในด้านของการด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว  เฉียบขาด  เป็นธรรม  และการพัฒนาปรับปรุง
มาตรการทางกฎหมายเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการปราบปรามการทุจริตให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพ  
ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาในระยะ  20  ปี  โดยใช้ดัชนีการรับรู้การทุจริต  เป็นเป้าหมายในการด าเนินการ
ของแผนแม่บทฯ ซึ่งได้ก าหนดให้ประเทศไทยมีอันดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตในปี  พ.ศ. 2580   
อยู่ในอันดับ  1  ใน  20  ของโลก  โดยมีเป้าหมายการพัฒนาดังนี้ 
 เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ข้อ  2.3  ภาครัฐมีความโปร่งใส  ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ข้อ  4.6  ภาครัฐมีความโปร่งใส  ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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  ข้อ  4.6.1  ประชาชนและภาคีต่างๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต  และ
ประพฤติมิชอบ 
  ข้อ  4.6.2  บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม   จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
  ข้อ  4.6.3  การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด   
เป็นธรรมและตรวจสอบได ้
  ข้อ  4.6.4  การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบ
บูรณาการ 
 เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น  การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 

ประเทศไทย
ปลอดการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

ดัชนีการรับรู้
การทุจริตของ
ประเทศไทย
(อันดับ/
คะแนน) 

อยู่ในอันดับ 1 
ใน 54 และ/
หรือได้คะแนน
ไม่ต่ ากว่า  50   
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 1 
ใน 43 และ/
หรือได้คะแนน
ไม่ต่ ากว่า  57   
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 1 
ใน 32 และ/
หรือได้คะแนน
ไม่ต่ ากว่า  62   
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 1 
ใน 20และ/
หรือได้คะแนน
ไม่ต่ ากว่า  73   
คะแนน 

 เป้าหมายส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
คือ  ภาครัฐมีความโปร่งใส  ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ  โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์  
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น  รวมทั้งสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วน
ตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ  มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต  พร้อมทั้งส่งเสริม
สนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  ชุมชน  ประชาชน  และภาคีต่างๆ มีส่วนร่วม 
ในการสอดส่อง  เฝ้าระวัง  ให้ข้อมูล  แจ้งเบาะแสการทุจริต  และตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ  และภาคส่วนอ่ืนๆ โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ  แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นนี้ได้ก าหนดแผนย่อยและแนวทางการพัฒนาไว้  ดังนี้ 
 แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 การประเมินความเป็นไปได้ของสถานการณ์ในอนาคตของประเทศไทยที่เก่ียวข้องกับ  การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตให้เห็นภาพในมิติด้านต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในระยะ  20  ปี  โดยตั้งอยู่บนแนวคิดพ้ืนฐานว่า  ประชาชนและสังคมจะตื่นตัวต่อการทุจริตให้ความสนใจ
ข่าวสารและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตต่อประเทศ  มีการแสดงออกถึงการต่อต้านการทุจริต  
ทั้งในชีวิตประจ าวันและการแสดงออกผ่านสื่อต่างๆ โดยประชาชนในแต่ละช่วงวัยจะได้รับกระบวนการกล่อมเกลา
ทางสังคมว่าการทุจริตถือเป็นพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายและท าให้เกิดความเสียหายต่อประเทศและยังเป็น
พฤติกรรมที่ไม่ได้รับการยอมรับทางสังคม  วิธีที่ท าให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 
กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้  เกิดจากวัฒนธรรมทางสังคมจะหล่อหลอมให้ประชาชนไม่กระท าการทุจริต  
เนื่องจากมีความละอายต่อตนเองและสังคม  และไม่ยอมให้ ผู้ อ่ืนกระท าการทุจริต  อันส่งผลให้เกิด 
ความเสียหายต่อสังคมส่วนรวมด้วย  และจะเกิดการรวมกลุ่มกันทางสังคมเพ่ือก่อให้เกิดสภาวะการลงโทษ 
ทางสังคมต่อการกระท า  รวมทั้งประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจ านงต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มข้น   



7 

 

โดยผ่านกระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการเข้าสู่อ านาจของตัวแทนของประชาชนทั้งในระดับชาติ  และ
ระดับท้องถิ่น  ประชาชนจะให้ความสนใจในการตรวจสอบรัฐบาลและนักการเมืองในการด าเนินการตาม
เจตจ านงทางการเมืองมากขึ้น  เป็นแรงกดดันให้รัฐบาลต้องบริหารประเทศอย่างสุจริตและโปร่งใส   
โดยกระบวนการนโยบายของรัฐบาลจะไม่สามารถเป็นช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์  และมีกลไก  
การตรวจสอบการด าเนินนโยบายของรัฐที่เข้มข้นมากขึ้น 
 แนวทางการพัฒนา 
 1)  ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี  มีวัฒนธรรมสุจริต  และการปลูกฝัง และหล่อหลอม
วัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย  ทุกระดับ  มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน”  โดยการ  “ปลูก” 
และ “ปลุก” จิตส านึกความเป็นพลเมืองดี  มีวัฒนธรรมสุจริต   สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนตน   
สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม  มีความละอายต่อการกระท าความผิด  ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตและเข้ามามีส่วนร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมในระดับชุมชน 
เพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  และต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ  โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตผ่านหลักสูตรการศึกษา
ภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา
เพ่ือปฏิรูป  “พลเมืองไทยในอนาคต”  ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น  สามารถท าหน้าที่ความเป็นพลเมืองดี   
มีจิตส านึกยึดม่ันในความซื่อสัตย์สุจริต  มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  มีระเบียบวินัย  และเคารพกฎหมาย 
 2)  ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด  ปราศจาก  
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต  โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย  โปร่งใส  ถูกต้อง  เป็นธรรม  ไม่คดโกง  
รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน  การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  ตลอดจนการสร้าง
จิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร  โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ  เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการเฝ้าระวัง  สอดส่อง  ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส  เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
 3)  ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  
เช่น  การน าระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน  การสร้างมาตรฐาน  
ที่โปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ  ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้วยวิธี
ปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได้  ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือลดการใช้ดุลพินิจของ 
ผู้มีอ านาจในการพิจารณาอนุมัติ  อนุญาต  รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ  
โดยการพัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลที่มีการก าหนดกฎเกณฑ์  กติกา  กระบวนการ  ขั้นตอนการด าเนินงาน   
การเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ  สร้างความโปร่งใส  และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐ
โดยสาธารณชน  รวมถึงมีกลไกที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
และการด าเนินการภาครัฐ  เพ่ือบูรณาการการท างานของรัฐและประชาชน  เพ่ือส่ งเสริมสนับสนุนการตื่นตัว
และเพ่ิมขีดความสามารถของประชาชนในการร่วมเฝ้าระวังการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่มีอยู่ใกล้ตัว   
โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับผู้ให้เบาะแส 
 
 เพ่ือให้การด าเนินงานสอดคล้องและบรรลุผลตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น 
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
(ส านักงาน  ป.ป.ช.)  ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริ ต   
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และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม   
โดยใช้ชื่อว่า  “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ( Integrity  
Transparency  Assessment : ITA)”  ที่ผ่านมาพบว่า  หลายหน่วยงานน าผลการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปเป็นกรอบในการพัฒนาและยกระดับการบริหาร  
การจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการและการอ านวย
ความสะดวกต่อประชาชน  ให้เข้าถึงการบริการสาธารณะด้วยความเป็นธรรมผ่านกา รปฏิบัติงาน 
อย่างมีมาตรฐาน  มีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการอย่างชัดเจน  นอกจากนี้  
ด้านการบริหารจัดการในหน่วยงาน  พบว่า  หน่วยงานให้ความส าคัญกับการป้องกันในประเด็นที่อาจเป็น  
ความเสี่ยงหรือเป็นช่องทางที่ก่อให้เกิดการทุจริต  การรับสินลน  หรือก่อให้ เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและ
สามารถยับยั้งการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเท่าทันสถานการณ์  ซึ่งเมื่อหน่วยงาน
ภาครัฐทั่วประเทศ  มีการป้องกันการทุจริตเชิงรุก  ท าให้การทุจริตในภาพรวมของประเทศลดลง  ตลอดจน
ผลักดันให้เกิดทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงการท างานภายในหน่วยงานในภาพรวมของประเทศ 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  เริ่มด าเนินการ  
ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  มาจนถึงปัจจุบัน  มีการขยายขอบเขตการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ตามล าดับ  ทั้งนี้  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  9  มีนาคม  2564  โดยให้หน่วยงานภาครัฐ  ก าหนดตัวชี้วัด
การก ากับดูแลการประเมิน  ITA  ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  เพ่ือให้เกิดการก ากับดูแล 
การประเมิน  ITA  เป็นการเสริมสร้างและยกระดับธรรมาภิบาลให้แก่หน่วยงานในสังกัดให้ด าเนินการ 
ด้วยความโปร่งใส  ตรวจสอบได้  และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ  นอกจากนี้  การประเมิน
คุณธรรมและความโป่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกก าหนดอยู่ในเป้าหมายและตัวชี้วัดของ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น  การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  (พ.ศ. 2561 - 2580)  
ในการปรับ  “ระบบ”  เพ่ือลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ  มุ่งเน้นการสร้าง
นวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือสนับสนุนให้การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
มีความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการด าเนินงาน  และมีความเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต   
โดยการพัฒนาเครื่องมือเพ่ือสร้างความโปร่งใส  มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้าน  
การทุจริตที่มีประสิทธิภาพและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต  รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต  
เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ  ระบบ  หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงาน  
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต     
 
แนวทางการประเมิน  ITA  Online  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
 ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 – 2561  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้พัฒนา
นวัตกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในรูปแบบ
ออนไลน์  โดยมีแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ  ITA  Online  เพ่ือความสะดวก 
ในการจัดเก็บข้อมูล  รวดเร็วในการวิเคราะห์และประมวลผล  โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลาจริง   
(Real-time system)   และการประเมินมีประสิทธิภาพ  ลดภาระงานด้านเอกสาร  ( Paperless)   
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับการประเมินโดยปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูล  ให้เป็นแบบออนไลน์  
เต็มรูปแบบ  และด าเนินการประเมินในรูปแบบออนไลน์อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 
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 ส าหรับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาออนไลน์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ใช้กรอบการประเมินตามที่ส านักงาน  ป.ป.ช.  ก าหนด  
ซึ่งยังมีโครงสร้างเช่นเดียวกับปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ที่ผ่านมา  ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับ  
การประเมินได้มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างเชื่อมโยงและต่อเนื่อง  และท าให้เห็นพัฒนาการในด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างชัดเจน  โดยมีการปรับปรุงในรายละเอียดของระเบียบวิธี การ
ประเมินและประเด็นการประเมินเล็กน้อย  เพ่ือแก้ไขปรับปรุงข้อจ ากัดของการประเมินให้มีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น 
 ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ออนไลน์  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ซึ่งถือเป็นการประเมินที่ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่  7  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ด าเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้  
ให้ง่ายต่อการใช้งาน  ลดความยุ่งยาก  ซับซ้อนในการน าเข้าข้อมูล  และค านึงถึงความสะดวกในการตอบ
ค าถามแบบส ารวจของผู้ที่เกี่ยวข้อง  นอกจากนี้  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ยังถูกก าหนดเป็นตัวชี้วัดตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ตัวชี้วัดที่  7  การก ากับดูแล
การทุจริตในส่วนของการประเมินการก ากับดูแลการทุจริตของผู้บริหารองค์การอีกด้วย 
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บทที่  2 
วิธีการประเมิน 

1.  ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการประเมิน 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564  นั้น  ส านักงาน  ป.ป.ช.  ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาวิธีการประเมินให้เกิด 
การยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  (CPI)  ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม  โดยได้ศึกษา
ข้อมูลจากผลการวิจัย  เรื่อง  แนวทางการปรับปรุงและแนวทางการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  เพ่ือน าไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  
(CPI)  ของประเทศไทยให้สูงขึ้น  ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการส ารวจของแต่ละแหล่งข้อมูล  
ที่องค์กรความโปร่งใสนานาชาติ  (Transparency  International)  น ามาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้ 
การทุจริต  ประกอบกับการศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพ่ิมเติม  การเชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์  
การประเมินเดิม  และการเชื่อมโยงกับเครื่องมืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  ท าให้การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน  
ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม  ความโปร่งใส  และการทุจริต  ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริต
ทางอ้อม  รวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการน าสู่  
การปรับปรุงแก้ไข  ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ  และส่งต่อผลการยกระดับ
คะแนน  CPI  ของประเทศไทยในระยะยาวได้  โดยจ าแนกตัวชี้วัดออกเป็น  10  ตัวชี้วัด  ได้แก่ 
 1)  การปฏิบัติหน้าที่ 
 2)  การใช้งบประมาณ 
 3)  การใช้อ านาจ 
 4)  การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 5)  การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 6)  คุณภาพการด าเนินงาน 
 7)  ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 8)  การปรับปรุงระบบการท างาน 
 9)  การเปิดเผยข้อมูล 
 10)  การป้องกันการทุจริต 
2.  รายละเอียดการประเมิน  ITA 
 รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด  IIT 
 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  (Internal  Integrity  and  Transparency  
Assessment :  IIT)  ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวช้ีวัดที่  1 – 5  ประกอบด้วย 
 ตัวช้ีวัดที่  1  การปฏิบัติหน้าที่ 
 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากรอ่ืนในหน่วยงานของตนเอง  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  โดยยึดหลักตามมาตรฐาน   
มีความโปร่งใส  ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัดและจะต้อง
เป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน  ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว  รวมไปถึง  
การปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น  เต็มความสามารถ  และความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ  ซึ่งล้วนถือ
เป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม  นอกจากนี้  ยังประเมินการรับรู้ 
ในประเดน็ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน  ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นๆ ของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงาน  
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ทั้งในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหน้าที่  และในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่างๆ ตามขนบธรรมเนียม  
ประเพณี  หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นๆ ต่อบุคคลภายนอก  ซึ่งถือเป็นความเสี่ยง
ที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต 
 ตัวช้ีวัดที่  1  การปฏิบัติหน้าที่  ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน  6  ข้อ  ดังนี้ 

 
ประเด็นการประเมิน 

 

ระดับ 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

i1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/
ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อตามประเด็นดังต่อไปนี้ มาก
น้อยเพียงใด 

    

  เป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด     
  เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด     
i2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/
ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จัก
กันเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อย
เพียงใด 

    

i3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมใน
การปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 

    

  มุ่งผลส าเร็จของงาน     
  ให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว     
  พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจาก
ตนเอง 

    

i4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อเพื่อ
แลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 

มี ไม่มี 

  เงิน       
  ทรัพย์สิน     
  ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้  เช่น  
การลดราคา  การรับความบันเทิง  เป็นต้น 

    

หมายเหตุ :  เป็นการเรียกรับที่นอกเหนือจากท่ีกฎหมายก าหนดให้รับได้  เช่น  ค่าธรรมเนียม  ค่าบริการ  
ค่าปรับ  เป็นต้น 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
i5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติ
ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกัน
ในสังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้หรือไม่ 

มี ไม่มี 

  เงิน     
  ทรัพย์สิน     
  ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้  เช่น  
การลดราคา  การรับความบันเทิง  เป็นต้น 
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ประเด็นการประเมิน ระดับ 

i6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือ
ภาคเอกชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้ตอบแทนในอนาคตหรือไม่ 

มี ไม่มี 

  เงิน     
  ทรัพย์สิน     
  ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้  เช่น  
การลดราคา  การรับความบันเทิง  เป็นต้น 

    

 
 ตัวช้ีวัดที่  2  การใช้งบประมาณ 
 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่างๆ 
ของหน่วยงานของตนเอง  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงิน  งบประมาณ  นับตั้งแต่การจัดท าแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส  ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
อย่างคุ้มค่า  เป็นไปตามวัตถุประสงค์  และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง  การเบิกจ่ายเงินของ
บุคลากรภายในในเรื่องต่างๆ เช่น  ค่าท างานล่วงเวลา  ค่าวัสดุอุปกรณ์  หรือค่าเดินทาง ฯลฯ  ตลอดจน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย  นอกจากนี้  ยังให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาส 
ให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้  
 ตัวช้ีวัดที่  2  การใช้จ่ายงบประมาณ  ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน  6  ข้อ  ดังนี้ 

 
ประเด็นการประเมิน 

 

ระดับ 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

i7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมารประจ าปี
ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

    

i8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณโดย
ค านึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

    

  คุ้มค่า     
  ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้     
i9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อย
เพียงใด 

    

i10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิก
จ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 

    

i11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การ
จัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะ
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

    

  โปร่งใส ตรวจสอบได้     
  เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง     
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ประเด็นการประเมิน 

 

ระดับ 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

i12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตาม
ประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

    

  สอบถาม     
  ทักท้วง     
  ร้องเรียน     

 
 ตัวช้ีวัดที่  3  การใช้อ านาจ 
 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของ
ผู้บังคับบัญชาของตนเอง  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน  การประเมินผลการปฏิบัติงาน   
การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  รวมไปถึง
การใช้อ านาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง  นอกจากนี้  
ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ  การซื้อขายต าแหน่ง  
หรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 
 ตัวช้ีวัดที่  3  การใช้อ านาจ  ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน  6  ข้อ  ดังนี้ 

 
ประเด็นการประเมิน 

 

ระดับ 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

i13 ท่านได้รับมอบหมายงานตามต าแหน่งหน้าที่
จากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ :  การมอบหมาย  หมายถึง  การมอบหมายงานตามต าแหน่งหน้าที่ 
 

ประเด็นการประเมิน 
 

ระดับ 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

i14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตาม
ระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อย
เพียงใด 

    

i15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้
ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

    

i16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าธุระ
ส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 

    

i17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าในสิ่งท่ีไม่
ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อย
เพียงใด 
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ประเด็นการประเมิน 

 

ระดับ 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

i18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่านมี
ลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

    

  ถูกแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ     
  มีการซื้อขายต าแหน่ง     
  เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง     

 
 ตัวช้ีวัดที่   4  การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สิน 
ของราชการ  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน  ในการน าทรัพย์สินของราชการ 
ของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้อ่ืน  และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ  ทั้งการยืม
โดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลนอกหน่วยงาน  ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขอ
อนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก  นอกจากนี้  หน่วยงานจะต้องมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการที่ถูกต้อง  เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ  รวมไปถึงหน่วยงานจะต้อง
มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 
 ตัวช้ีวัดที่  4  การใช้ทรัพย์สินของราชการ  ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน  6  ข้อ  ดังนี้ 

 
ประเด็นการประเมิน 

 

ระดับ 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

i19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอา
ทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัว หรือน าไป
ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

    

i20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของ
ราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่านมี
ความสะดวก มากน้อยเพียงใด 

    

i21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้
ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขอ
อนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

    

i22 บุคคลภายนอกของภาคเอกชน มีการน า
ทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาต
อย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มากน้อย
เพียงใด 

    

i23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน 
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มาก
น้อยเพียงใด 
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ประเด็นการประเมิน 

 

ระดับ 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

i24 หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกัน
ไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวก
พ้อง มากน้อยเพียงใด 

    

 
 ตัวช้ีวัดที่  5  การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหา  
การทุจริตของหน่วยงาน  ในประเด็นที่เกี่ยวกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริต
อย่างจริงจัง  โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน  
ให้มีประสิทธิภาพ  และจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน  เพ่ือให้เกิดการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม  รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตของหน่วยงาน  ที่จะต้องท าให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มี เลย  และจะต้องสร้าง 
ความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน  ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย  นอกจากนี้  
หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง   ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน  รวม ถึงการน าผล 
การตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบจากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการท างานเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 ตัวช้ีวัดที่  5  การแก้ไขปัญหาการทุจริต  ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน  6  ข้อ  ดังนี้ 

 
ประเด็นการประเมิน 

 

ระดับ 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

i25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่านให้
ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริต  เพียงใด 

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

i26 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่ มี ไม่มี 
  ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริต
ในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 

    

  จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของหน่วยงาน 

    

 
 

ประเด็นการประเมิน 
 

ระดับ 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

i27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่านได้รับการ
แก้ไข มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ :  หากท่านเห็นว่าหน่วยงานของท่านไม่มีปัญหาการทุจริตให้ตอบ  “มากที่สุด” 
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ประเด็นการประเมิน 

 

ระดับ 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

i28 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการดังต่อไปนี้
ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

    

  เฝ้าระวังการทุจริต     
  ตรวจสอบการทุจริต     
  ลงโทษทางวินัย เม่ือมีการทุจริต     

หมายเหตุ :  หากหน่วยงานของท่านไม่มีการทุจริต  จึงท าให้ไม่มีการลงโทษทางวินัย ให้ตอบ  “มากที่สุด” 
 

ประเด็นการประเมิน 
 

ระดับ 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

i29 หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบ
ของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน เพื่อป้องกันการ
ทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ :  ฝ่ายตรวจสอบภายใน  หมายถึง  ส่วนงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน 
       ฝ่ายตรวจสอบภายนอก  หมายถึง  หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่  ตรวจสอบการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  เช่น  ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)  ส านักงาน ป.ป.ช.  ส านักงาน ป.ป.ท.  เป็นต้น 

 
ประเด็นการประเมิน 

 

ระดับ 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

i30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้น
ในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อ
ประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 

    

  สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก     
  สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้     
  ม่ันใจว่าจะมีการด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา     
  ม่ันใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อ
ตนเอง 

    

 
 รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด  EIT 
 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT)  ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวช้ีวัดที่  6 – 8  ประกอบด้วย 
 ตัวช้ีวัดที่  6  คุณภาพการด าเนินงาน 
 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของหน่วยงานต่อคุณภาพการด าเนินงาน  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยยึดหลัก
ตามมาตรฐาน  ขั้นตอน  และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด  และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน 
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ไม่เลือกปฏิบัติ  รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ   
ผู้มาติดต่อ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมาไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล  ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างมีคุณธรรม  และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน  
ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อ่ืนๆ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย  นอกจากนี้  ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับ  
การบริหารงานและการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานที่จะต้องค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและ
ส่วนรวมเป็นหลัก  ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
 ตัวช้ีวัดที่  6  คุณภาพการด าเนินงาน  ประกอบด้วยข้อค าถาม  จ านวน  5  ข้อ  ดังนี้ 

 
ประเด็นการประเมิน 

 

ระดับ 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

e1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ 
ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ 
มากน้อยเพียงใด 

    

  เป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด     
  เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด     
e2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ 
ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่อคนอ่ืนๆ 
อย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

    

e3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อย
เพียงใด 

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

e4 ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ
ร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต 
หรือให้บริการ หรือไม่ 

มี ไม่มี 

  เงิน     
  ทรัพย์สิน     
  ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น 
การลดราคา การให้ความบันเทิง เป็นต้น 

    

หมายเหตุ :  เป็นการให้ที่นอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด  เช่น  ค่าธรรมเนียม  ค่าบริการ  ค่าปรับ  เป็นต้น 
 
 
 
 
 
  



18 

 

 
ประเด็นการประเมิน 

 

ระดับ 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

e5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการด าเนินงานโดย
ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็น
หลัก มากน้อยเพียงใด 

    

 
 ตัวช้ีวัดที่  7  ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่อง
ต่างๆ ต่อสาธารณชน  ผ่านช่องทางที่หลากหลาย  สามารถเข้าถึงได้ง่ายและไม่ซับซ้อน  โดยข้อมูลที่เผยแพร่
จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชน
ควรรับทราบ  รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถส่งค าติชม
หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ  และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้  
อย่างชัดเจน  นอกจากนี้  ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย  ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ   หรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัดที่  7  ประสิทธิภาพการสื่อสาร  ประเด็นส ารวจ  ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน  5  ข้อ  
ดังนี้ 

 
ประเด็นการประเมิน 

 

ระดับ 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

e6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มี
ลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

    

  เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน     
  มีช่องทางหลากหลาย     
e7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงาน
หรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน 
มากน้อยเพียงใด 

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

มี ไม่มี 
e8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่ 
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ประเด็นการประเมิน 

 

ระดับ 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

e9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบ
ค าถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ :  หากท่านไม่มีข้อกังวลสงสัยให้ตอบ  “มากที่สุด”   
 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
มี ไม่มี 

e10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หรือไม่ 

  

 
 ตัวช้ีวัดที่  8  การปรับปรุงระบบการท างาน 
 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการท างาน  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน   
ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น  รวมไปถึงการน าเทคโนโลยี
มาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ  เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง  พัฒนาการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับ  
ความต้องการด้วย  ทั้งนี้  นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว  ยังควร 
ให้ความส าคัญกับการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากข้ึนอีกด้วย 
 ตัวช้ีวัดที่  8  การปรับปรุงระบบการท างาน  ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน  5  ข้อ  ดังนี้ 

 
ประเด็นการประเมิน 

 

ระดับ 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

e11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการ
ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดี
ขึ้น มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ :  หากท่านติดต่อครั้งแรก  ให้ท่านเปรียบเทียบกับคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการที่ท่าน
คาดหวังไว้ก่อนมาติดต่อ 
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ประเด็นการประเมิน 

 

ระดับ 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

e12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการ
และข้ันตอนการด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น 
มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ :  หากท่านติดต่อครั้งแรก  ให้ท่านเปรียบเทียบกับวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการ
ที่ท่านคาดหวังไว้ก่อนมาติดต่อ  
 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
มี ไม่มี 

e13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ  มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/การ
ให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ 

  

 
 

ประเด็นการประเมิน 
 

ระดับ 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

e14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้า
ไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/
การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น มากน้อย
เพียงใด 

    

หมายเหตุ :  การมีส่วนร่วม  เช่น  ร่วมวางแผน  ร่วมด าเนินการ  ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และ 
 ร่วมติดตามประเมินผล  เป็นต้น 
 

 
ประเด็นการประเมิน 

 

ระดับ 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

e15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น 
มากน้อยเพียงใด 

    

 
 รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด  OIT 
 แ บบ วั ด ก า ร เ ปิ ด เ ผ ยข้ อ มู ล ส า ธ า ร ณ ะ   (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT)  ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวช้ีวัดที่  9 – 10  ประกอบด้วย 
 ตัวช้ีวัดที่  9  การเปิดเผยข้อมูล 
 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน  5  ประเด็น  คือ  (1) ข้อมูลพื้นฐาน  ได้แก่  
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ข้อมูล พ้ืนฐาน  ข่ าวประชาสัม พันธ์   และการปฏิสั ม พันธ์ ข้ อมูล   (2 )  การบริหารงาน  ได้ แก่    
แผนการด าเนินงาน  การปฏิบัติงาน  และการให้บริการ  (3) การบริหารเงินงบประมาณ  ได้แก่  แผนการใช้จ่าย 
งบประมาณประจ าปี  และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
ได้แก่  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  และ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน  ได้แก่   
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  ซึ่งการเผยแพร่
ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 ตัวช้ีวัดที่  9  การเปิดเผยข้อมูล  ประกอบด้วย  5  ตัวชี้วัดย่อย (33  ข้อมูล)  ดังนี้ 
  ตัวช้ีวัดย่อยท่ี  9.1  ข้อมูลพื้นฐาน 
  ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
O1 โครงสร้าง  แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ

หน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน 
 ประกอบด้วยต าแหน่งที่ส าคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน 
ย ก ตั ว อ ย่ า ง เ ช่ น  ก ลุ่ ม / ห น่ ว ย ใ น ห น่ ว ย ง า น  แ ล ะ  
ก.ต.ป.น. เป็นต้น 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร  แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้
ด ารงต าแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน 
 แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
รูปถ่าย เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 

O3 อ านาจหน้าที่  แสดงข้อมูลหน้าที่และอ านาจของหน่วยงานตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา
หน่วยงาน 

 แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ
มากกว่า  1 ปี   
 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น ยุทธศาสตร์
หรือแนวทาง  เป้าหมาย  ตัวชี้วัด เป็นต้น 
 เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุม ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

O5 ข้อมูลการติดต่อ แสดงข้อมูลการติดต่อ  อย่างน้อยประกอบด้วย   
 ที่อยู่หน่วยงาน  
 หมายเลขโทรศัพท์ 
 หมายเลขโทรสาร  
 ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่สามารถติดต่อได้  
 แผนที่ตั้งหน่วยงาน 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  แสดงกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานหรือการ

ปฏิบัติงานของหน่วยงาน ที่เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยประกอบด้วย 
    -  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
    -  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
    -  พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
    -  พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
    -  พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
    -  พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 

 
  การประชาสัมพันธ์ 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์  แสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตาม

อ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน 
 เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดข้ึนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
O8 Q&A  แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอก

สามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้  และหน่วยงานสามารถ
สื่อสารให้ค าตอบกับผู้สอบถามได้  โดยมีลักษณะเป็นการ
สื่อสารได้สองทาง  (Q&A)  ยกตัวอย่างเช่น  Web board, 
กล่องข้อความถาม – ตอบ  เป็นต้น 
 

O9 Social Network  แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยง 
ไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน  ยกตัวอย่างเช่น  
Facebook, Twitter, Instagram  เป็นต้น 
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  ตัวช้ีวัดย่อยท่ี  9.2  การบริหารงาน 
  การด าเนินงาน 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
O10 แผนด าเนินงานประจ าปี  แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานที่ระยะเวลา   

1  ปีงบประมาณ   
 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ  อย่างน้อยประกอบด้วย  
โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้  ระยะเวลาในการ
ด าเนินการ   
 เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

O11 รายงานการก ากับ ติดตาม การ
ด าเนินงาน ประจ าปี รอบ  6  
เดือน 

 แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน
ประจ าปี 
 มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า  อย่างน้อย
ประกอบด้วย ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่ละโครงการ/
กิจกรรม  รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ด าเนินงาน  
 เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

O12 รายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 

 แสดงผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 
 มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินงาน อย่างน้อย
ประกอบด้วย สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรม  
การใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย  
 เป็นรายงานผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

 
    การปฏิบัติงาน 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน 
 แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทุกกลุ่ม/
หน่วย 
 มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างเช่น 
เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด ส าหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน
ต าแหน่งใด ก าหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น 
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  การให้บริการ 
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการ
ให้บริการ 

 แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่ผู้รับบริการหรือผู้
มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือ
ติดต่อกับหน่วยงาน 
 มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย คู่มือ
หรือแนวทางการปฏิบัติส าหรับการให้บริการ ประเภทงาน
ให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ 
ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ และผู้รับผิดชอบการให้บริการ 

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน 
 เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

O16 รายงานผลการส ารวจความพึง
พอใจการให้บริการ 

 แสดงผลส ารวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน 
 เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

O17 E-Service  แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับ
หน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์  เพื่อช่วยอ านวยความสะดวก
แก่ผู้ขอรับบริการ 
 สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

หมายเหตุ :  1.  บริการ  หมายถึง  การให้บริการตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงาน
ส าหรับหน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นจ านวนมาก  อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การปฏิบัติงานหรือ
การให้บริการที่มีความส าคัญต่อภารกิจของหน่วยงาน 
       2.  E-Service  แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอ านาจหน้าที่ของ
หน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์  เช่น  Smart OBEC , AMSS++  หรือโปรแกรมอ่ืนที่มีการปฏิบัติงาน 
ในลักษณะเดียวกัน  หรือโปรแกรมที่ใช้ระบบส านักงานอัจฉริยะ  โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
มาประยุกต์ใช้ในส านักงาน  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก  รวดเร็ว  และสามารถท างานได้ทุกที่  ทุกเวลา 
 
  ตัวช้ีวัดย่อยท่ี  9.3  การบริหารเงินงบประมาณ 
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาร

ประจ าปี 
 แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 
ปีงบประมาณ 
 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย 
งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
ประเภทรายการใช้จ่าย 
 เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
O19 รายงานการก ากับติดตามการใช้

จ่ายงบประมาณ รอบ  6  เดือน 
 แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 
 มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า การใช้จ่ายงบประมาณ 
 เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

O20 รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 

 แสดงผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี 
 มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่าง
น้อยประกอบด้วย ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย  
 เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ

แผนการจัดหาพัสดุ 
 แสดงแผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่
หน่วยงานจะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

 แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 
 เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ
การจัดหาพัสดุรายเดือน 

 แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (แบบ สขร.1) 
 มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อย
ประกอบด้วย งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง  ราคา
กลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป เลขท่ีและวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 
 จ าแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างใน
รอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น) 
 เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประจ าปี 

 แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
 มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณที่
ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
 เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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  ตัวช้ีวัดที่  9.4  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากร

บุคคล 
 เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
 แสดงนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์  เพ่ือก่อให้เกิดการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม 
 เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของผู้บริหารสูงสุด ที่ก าหนดในนามของหน่วยงาน 

O26 การด าเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

 เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 แสดงการด าเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล อย่างน้อยประกอบด้วย การวางแผน
ก าลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสาย
อาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรม และการ
รักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน 
 เป็นการด าเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบาย หรือ
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  หรือเป็นไปตาม
กิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตาม
ข้อ O25 

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลยังใช้
บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  อย่างน้อย
ประกอบด้วย 
      - การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
      - การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
      - การพัฒนาบุคลากร 
      - การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
      - การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญและก าลังใจ 

O28 รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี 

 เป็นรายงานผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 มีข้อมูลรายละเอียดของการด าเนินการ อย่างน้อย
ประกอบด้วย ผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

 
 



27 

 

  ตัวช้ีวัดที่  9.5  การส่งเสริมความโปร่งใส 
  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง

ร้องเรียน การทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

 แสดงคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่
เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน 
 มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ งาน อย่างน้อย
ประกอบด้วย รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะท าการ
ร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อ
เรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ 

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจาก
ช่องทางทั่วไป เพ่ือเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส
และเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจ าปี 

 แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
 มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ อย่างน้อยประกอบด้วย จ านวนเรื่อง เรื่อง
ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  เรื่องที่อยู่ระหว่างด าเนินการ เป็นต้น 
(กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียน ให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน) 
 เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น

ต่อการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
ผ่านทางช่องทางออนไลน์ 
 สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วน

ร่วม 
 แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาส
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม ในการด าเนินงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น ร่วมวางแผน ร่วม
ด าเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตาม
ประเมินผล เป็นต้น 
 เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
  ตัวช้ีวัดที่  10  การป้องกันการทุจริต 
  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน  เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ  ใน  2  ประเด็น  คือ  
(1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต  ได้แก่  เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร  การประเมินความเสี่ยงเพ่ือ  
การป้องกันการทุจริต  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  และ  
(2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต  ได้แก่  มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน 
การทุจริต  ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความส าคัญต่อผลการประเมิน  เพ่ือน าไปสู่
การจัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  และมีการก ากับติดตามการน าไปสู่การปฏิบัติ  
อย่างเป็นรูปธรรม 
  ตัวช้ีวัดที่  10  การป้องกันการทุจริต  ประกอบด้วย  2  ตัวชี้วัดย่อย  (10  ข้อมูล)  ดังนี้   
  ตัวช้ีวัดย่อยท่ี  10.1  การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
  เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
O34 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร  แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือค ามั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และ

บริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล 
 จัดท าอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ 
 ด าเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน 

O35  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร    แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วม
ของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน 
 เป็นการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้
ความส าคัญกับการปรับปรุง พัฒนาและส่งเสริมหน่วยงานด้าน
คุณธรรมความโปร่งใส 
 เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
O36 การประเมินความเสี่ยงการ

ทุจริตประจ าปี 
 แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือ
การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ของหน่วยงาน 
 มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน ยกตัวอย่างเช่น 
เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง  มาตรการและ
การด าเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น 
 เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

O37 การด าเนินการเพ่ือจัดการ 
ความเสี่ยงการทุจริต 

 แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการ
ความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชนส่วนรวม
ของหน่วยงาน 
 เป็นกิจกรรมหรือการด าเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการ
หรือการด าเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36 
 เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้าง

วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม
ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตอย่างชัดเจน ไม่น้อยกว่า 5 
กิจกรรม 
 เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
  การป้องกันการทุจริต 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการ

ทุจริตประจ าปี 
 แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการทุจิต
หรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น โครงการ 
กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาด าเนินการ เป็นต้น 
 เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

O40 รายงานการก ากับติดตามการ
ด าเนินการป้องกันการทุจริต
ประจ าปี รอบ 6 เดือน 

 แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต ตามข้อ O39 
 มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย 
ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม  
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ด าเนินงาน 
 เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

O41 รายงานผลการด าเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจ าปี 

 แสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต 
 มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินการ  อย่างน้อย
ประกอบด้วย  ผลการด าเนินการโครงการหรือกิจกรรม  
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
 ใช้รายงานผลการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
  ตัวช้ีวัดย่อยท่ี  10.2  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ

ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ออนไลน์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์แต่ละตัวชี้วัด ยกตัวอย่าง
เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนตัวชี้วัดที่จะต้อง
แก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการ
น าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานให้สอดคล้อง
กับตัวชี้วัด เป็นต้น 
 มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการ
วิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น 
การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การก าหนดขั้นตอนหรือ
วิธีการปฏิบัติ การก าหนดแนวทางการก ากับติดตาม ให้น าไปสู่ 
การปฏิบัติและการรายงานผล 

 
 
 
 



31 

 

 
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

O43 การด าเนินการตามมาตรการ 
ส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

 แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 มีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม 
 เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
ตารางแสดงสรุปจ านวนข้อค าถามแต่ละตัวชี้วัด 

แบบ น้ าหนัก ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย ข้อค าถาม 
IIT 30 การปฏิบัติหน้าที่ - 6 

การใช้งบประมาณ - 6 
การใช้อ านาจ - 6 

การใช้ทรัพย์สินของราชการ - 6 
การแก้ไขปัญหาการทุจริต - 6 

EIT 30 คุณภาพการด าเนินงาน - 5 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร - 5 
การปรับปรุงการท างาน - 5 

OIT 40 การเปิดเผยข้อมูล ข้อมูลพ้ืนฐาน  
การบริหารงาน  

การบริหารเงินงบประมาณ  
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

การส่งเสริมความโปร่งใส  
การป้องกันการทุจริต การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต  

มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต  
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บทที่  3 
ระเบียบวิธีการประเมิน 

  
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 264  ซึ่งถือเป็นการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง  เข้าสู่ปีที่  7  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ด าเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ให้ง่า ยต่อการใช้งาน   
ลดความยุ่งยาก  ซับซ้อนในการน าเข้าข้อมูล  และค านึงถึงความสะดวกในการตอบค าถามแบบส ารวจของ  
ผู้ที่เกี่ยวข้อง  สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะท าให้การด าเนินการประเมินสามารถ
ท าได้อย่างรวดเร็ว  ตอบสนองต่อการน าข้อมูลไปสู่การปรับปรุงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับการประเมิน
และวางแผนในการป้องกันการทุจริตต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ส าหรับระเบียบวิธีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  ประจ าปีงบประมาร  พ.ศ. 2564  มีรายละเอียด  ดังนี้ 

 ตัวช้ีวัดการประเมิน 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ตัวช้ีวัดการประเมิน  จ าแนกออกเป็น  10  ตัวชี้วัด  ได้แก่ 
 1)  การปฏิบัติหน้าที่ 
 2)  การใช้งบประมาณ 
 3)  การใช้อ านาจ 
 4)  การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 5)  การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 6)  คุณภาพการด าเนินงาน 
 7)  ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 8)  การปรับปรุงการท างาน 
 9)  การเปิดเผยข้อมูล 
 10)  การป้องกันการทุจริต 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน  จ าแนกออกเป็น  3  เครื่องมือ  ดังนี้ 

 1)  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  (Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อ
หน่วยงานตนเอง  ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่  การใช้งบประมาณ  การใช้อ านาจ  การใช้ทรัพย์สอนของ
ราชการ  และการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

 

 2)  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT )  มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อ



33 

 

หน่วยงานที่ประเมิน  ในตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน  ประสิทธิภาพการสื่อสาร  และการปรับปรุงระบบการ
ท างาน 

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

 กลุ่มประชากร  กลุ่มตัวอย่าง  และการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 1)  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  (ส าหรับแบบวัด  IIT) 
  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  หมายถึง  บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ตั้งแต่ระดับ
ผู้บริหาร  ผู้อ านวยการ/หัวหน้า  ข้าราชการ/พนักงาน  ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง  ที่ท างานให้กับหน่วยงาน
มาเป็นระยะเวลาไมน่้อยกว่า  1  ปี  นับถึงวันที่แจ้งจ านวนบุคลากรเข้าในระบบ  ITA  Online 
  การก าหนดขนาดตัวอย่างขั้นต่ า  เก็บตัวอย่างจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในไม่น้อยกว่า  50  
ตัวอย่าง  กรณีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  จ านวนน้อยกว่า  50  คน  ให้เก็ บ
ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 
  การเก็บข้อมูลตัวอย่าง  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในตอบแบบวัดการรับรู้  IIT  ด้วยตนเอง 
 2)  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  (ส าหรับแบบวัด  EIT)     
  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  หมายถึง  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  บุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  นับตั้งแต่ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  
เป็นต้นมา 
  การก าหนดขนาดตัวอย่างขั้นต่ า  เก็บตัวอย่างจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในไม่น้อยกว่า  50  
ตัวอย่าง 
  การเก็บข้อมูลตัวอย่าง  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู้  EIT  ด้วยตนเอง 
 3)  เว็บไซต์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  (ส าหรับแบบวัด  OIT)       
  เก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด  และไม่มี
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง  โดยผู้ดูแลระบบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีหน้าที่ในการตอบแบบส ารวจ
หน่วยงานละ  1  ชุด 
  การตอบแบบส ารวจ  OIT  ในแต่ละข้อค าถาม  ให้ผู้ดูแลระบบของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาระบุ  URL  ของหน้าใดหน้าหนึ่งของเว็บไซต์หลักของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่
แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล  โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถระบุ  URL  ได้มากกว่า  1  URL  
ในแต่ละข้อ 
  กรณีที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อจ ากัดหรือเหตุผลความจ าเป็น  ท าให้เผยแพร่ข้อมูล
ได้ไม่ตรงตามรายละเอียดที่ก าหนดหรือไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลตามรายละเอียดที่ก าหนดตามแบบส ารวจ  
OIT  ได้  ให้หน่วยงานอธิบายเหตุผลความจ าเป็นประกอบโดยละเอียด 
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 การประมวลผลคะแนน 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 การประมวลผลคะแนน  มีขั้นตอนการประมวลผลคะแนนตามล าดับ   

คะแนน แบบ  IIT แบบ  EIT แบบ  OIT 
คะแนนข้อค าถาม คะแนนเฉลี่ยของข้อ

ค าถามจากผู้ตอบทุกคน 
คะแนนเฉลี่ยของข้อ

ค าถามจากผู้ตอบทุกคน 
คะแนนของข้อค าถาม 

คะแนนตัวชี้วัดย่อย - - คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อ
ค าถามในตัวชี้วัดย่อย 

คะแนนตัวชี้วัด คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อ
ค าถามในตัวชี้วัด 

คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อ
ค าถามในตัวชี้วัด 

คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อ
ค าถามในตัวชี้วัด 

คะแนนแบบส ารวจ ทุกคะแนนเฉลี่ยของทุก
ตัวชี้วัดในแบบส ารวจ 

ทุกคะแนนเฉลี่ยของทุก
ตัวชี้วัดในแบบส ารวจ 

ทุกคะแนนเฉลี่ยของทุก
ตัวชี้วัดในแบบส ารวจ 

น้ าหนักแบบส ารวจ ร้อยละ  30 ร้อยละ  30 ร้อยละ  40 
คะแนนรวม ผลรวมของคะแนนแบบส ารวจที่ถ่วงน้ าหนักแล้ว 

 
 คะแนนและระดับผลการประเมิน 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ผลการประเมินจะมี  2  ลักษณะ  คือค่าคะแนน  โดยมีคะแนนเต็ม  100  คะแนน  และระดับผลการ
ประเมิน  (Rating  Score)  โดยจ าแนกออกเป็น  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 
 
 ผลการประเมินตามเป้าหมาย 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่  21  การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  (พ.ศ. 
2561 - 2580)  ในระยะแรกของแผนแม่บทฯ  (พ.ศ. 2561 - 2565)  ได้ก าหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
ให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน  ITA  ผ่านเกณฑ์  (85  คะแนน)  มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  
และแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบก็ได้ก าหนดค่าเป้าหมายในปี  พ.ศ. 2564   
ให้หน่วยงานภาครัฐมีผลการประเมิน  ITA  ผ่านเกณฑ์มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ  65 
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ขั้นตอนการประเมิน 
 สพฐ. ได้ก าหนดรายละเอียดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ซึ่งจะต้องด าเนินการผ่านระบบ  
ITA  Online  จ าแนกขั้นตอนการด าเนินการออกเป็น  3  ช่วง  ได้แก่  (1) ช่วงเตรียมการประเมิน   
(2) ช่วงด าเนินการประเมิน  และ (3) ช่วงสรุปผลการประเมิน  โดยแต่ละช่วงจะมีขั้นตอนและกรอบระยะเวลา
ด าเนินการพอสังเขป  ดังนี้ 

ช่วงการประเมิน กรอบระยะเวลา ขั้นตอนการประเมิน 
ช่วงเตรียมการ

ประเมิน 
 

 ชี้แจงกรอบ
การประเมิน 
 

 น าเข้าข้อมูล 
 

พฤษภาคม 2564 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ชี้แจงแนวทาง
การประเมิน ITA Online ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

พฤษภาคม 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เตรียมบุคลากรผู้รับผิดชอบ 
ได้แก่ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้
ประสานงานการประเมิน และผู้ดูแลระบบของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

1 – 15 มิถุนายน 
2564 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กรอกข้อมูลบุคลากรผู้รับผิดชอบ 
และน าเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) ผ่านเว็บไซต์
โครงการโรงเรียนสุจริต 

พฤษภาคม ถึง 
มิถุนายน 2564 

หน่วยงานปรับปรุงแก้ไขระบบงานและการเปิดเผยข้อมูลผ่าน
ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

มิถุนายน 2564 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดท าค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงาน การประเมิน ITA Online 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

ช่วงการประเมิน กรอบระยะเวลา ขั้นตอนการประเมิน 
ช่วงด าเนินการ

ประเมิน 
 
 

 ตอบแบบ IIT 
 ตอบแบบ EIT 
 ตอบแบบ OIT 

 
 

 

16 – 30 มิถุนายน 
2564 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งช่องทางการ
ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) ให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ IIT ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในเข้ามาตอบ 

1 – 15 กรกฎาคม 
2564 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งช่องทางการ
ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกเข้ามาตอบ 

16 กรกฎาคม – 14 
สิงหาคม 2564 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการตอบแบบวัดการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT 
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ช่วงการประเมิน กรอบระยะเวลา ขั้นตอนการประเมิน 
ช่วงสรุปผลการ

ประเมิน 
 

 ตรวจให้
คะแนนและ
ข้อเสนอแนะ 
 ประมวลผล
การประเมิน 
 ประกาศและ
เผยแพร่ผลการ
ประเมิน 

 

16 – 27 สิงหาคม 
2564 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตรวจและให้
คะแนนแบบ OIT ประมวลผลคะแนน วิเคราะห์ผล และให้
ข้อเสนอแนะในการประเมิน 

31 สิงหาคม 2564 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกาศผลและ
เผยแพร่รายงานผลการประเมิน ITA Online และน าเสนอผล
ต่อส านักงาน ป.ป.ช. 
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บทที่  4 
วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA 

 
4.1  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง 
 1)  ผลการประเมินในภาพรวมระดับประเทศ 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ในภาพรวมระดับประเทศ  จากการประเมินส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
จ านวนทั้งสิ้น  225  เขต  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย  92. 65  ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานอยู่ในระดับ  A  (Very Good)  จ านวนและร้อยละของเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีผลคะแนนการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานในระดับต่างๆ ดังนี้   
 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนและร้อยละของเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานในระดับต่างๆ 
 

ระดับ จ านวนเขตพ้ืนที่การศึกษา ร้อยละ 
AA 82 36.44 
A 122 54.22 
B 19 8.44 
C 2 0.89 
D - - 
E - - 
F - - 

 
แผนภูมิที่ 1 แสดงร้อยละของเขตพ้ืนที่การศึกษาจ าแนกตามระดับคะแนน 
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 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์  
จ านวน  225  เขต  พบว่า 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับ  AA (Excellence)   
มีจ านวน  82  เขต  คิดเป็นร้อยละ  36.44 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับ  A (Very Good)   
มีจ านวน  122  เขต  คิดเป็นร้อยละ  54.22 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับ  B (Good)   
มีจ านวน  19  เขต  คิดเป็นร้อยละ  8.44 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับ  C (Fair)   
มีจ านวน  2  เขต  คิดเป็นร้อยละ  0.89 
 
 2) ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาอ่างทอง 
 
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย  91.69  ซึ่งถือว่ามีคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ในระดับ  A  (Very Good)  โดยตัวชี้วัดที่  10  การป้องกันการทุจริต  
ได้คะแนนสูงสุด  ร้อยละเฉลี่ย  100  ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าตัวชี้วัดอ่ืนๆ คือ  ตัวชี้วัดที่  9  การเปิดเผย
ข้อมูล  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย  81.00   
 ตัวชี้วัดที่  1  การปฏิบัติหน้าที่  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย  98.96  ซึ่งอยู่ในระดับ  AA 
 ตัวชี้วัดที่  2  การใช้งบประมาณ  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย  96.62  ซึ่งอยู่ในระดับ  AA  
 ตัวชี้วัดที่  3  การใช้อ านาจ  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย  98.53  ซึ่งอยู่ในระดับ  AA    
 ตัวชี้วัดที่  4  การใช้ทรัพย์สินทางราชการ  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย  97.41  ซึ่งอยู่ในระดับ  AA    
 ตัวชี้วัดที่  5  การแก้ไขปัญหาการทุจริต  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย  97.40  ซึ่งอยู่ในระดับ  AA    
 ตัวชี้วัดที่  6  คุณภาพการด าเนินงาน  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย  91.54  ซึ่งอยู่ในระดับ  A 
 ตัวชี้วัดที่  7  ประสิทธิภาพการสื่อสาร  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย  85.41  ซึ่งอยู่ในระดับ  A 
 ตัวชี้วัดที่  8  การปรับปรุงระบบการท างาน  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย  84.58  ซึ่งอยู่ในระดับ  B 
 ตัวชี้วัดที่  9  การเปิดเผยข้อมูล  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย  81.00  ซึ่งอยู่ในระดับ  B 
 ตัวชี้วัดที่  10  การป้องกันการทุจริต  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย  100  ซึ่งอยู่ในระดับ  AA 
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 3)  การเปรียบเทียบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
 เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองที่ผ่านมา  ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.  2559 – พ.ศ. 2564  สรุปได้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี  2  แสดงผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองที่ผ่านมา  ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.  2559 – พ.ศ. 2564 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA ระดับ ผลต่างของคะแนน พัฒนาการ 
2559 81.76 B +10 เพ่ิมข้ึน 
2560 91.21 A +9.45 เพ่ิมข้ึน 
2561 90.53 A -0.68 ลดลง 
2562 89.76 A -0.77 ลดลง 
2563 86.70 A -3.06 ลดลง 
2564 91.69 A +4.99 เพ่ิมข้ึน 

 
 
แผนภูมิที่  2  แสดงผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองที่ผ่านมา  ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.  2559 – พ.ศ. 2564   
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 4)  ผลการประเมิน  ITA  รายตัวช้ีวัด  
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง  เป็นรายตัวชี้วัด  ซึ่งได้จากการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่   
ที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
เรียงตามล าดับคะแนน  ได้ดังนี้ (เกณฑ์การผ่าน  85  คะแนน) 
 
ตารางท่ี  3  แสดงผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรียงตามล าดับคะแนน 
 

ล าดับที่ ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวชี้วัด คะแนน ระดับ* หมายเหตุ 
1 10 การป้องกันการทุจริต 100 AA ผ่าน 
2 1 การปฏิบัติหน้าที่ 98.96 AA ผ่าน 
3 3 การใช้อ านาจ 98.53 AA ผ่าน 
4 4 การใช้ทรัพย์สินทางราชการ 97.41 AA ผ่าน 
5 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 97.40 AA ผ่าน 
6 2 การใช้งบประมาณ 96.62 AA ผ่าน 
7 6 คุณภาพการด าเนินงาน 91.54 A ผ่าน 
8 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 85.41 A ผ่าน 
9 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 84.58 B ไม่ผ่าน 
10 9 การเปิดเผยข้อมูล 81.00 B ไม่ผ่าน 

หมายเหตุ :  ระดับคะแนนและการแปลผลการประเมิน 
 
ตารางท่ี  4  ระดับคะแนนและการแปลผลการประเมิน 
 

ระดับ ความหมาย คะแนน หมายเหตุ 
AA Excellence 95.00 – 100.00 ผ่าน 
A Very  Good 85.00 – 94.99 ผ่าน 
B Good 75.00 – 84.99 ไม่ผ่าน 
C Fair 65.00 – 74.99 ไม่ผ่าน 
D Poor 55.00 – 64.99 ไม่ผ่าน 
E Extremely  Poor 50.00 – 54.99 ไม่ผ่าน 
F Fail 0 – 49.99 ไม่ผ่าน 
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แผนภูมิที่  3  แสดงผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  รายตัวชี้วัด   

 
 

4.2  การวิเคราะห์ผลการประเมิน  ITA  ในระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
 1)  ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  ( Internal Integrity and 
Transparency Assessment :  IIT)  ตัวชี้วัดที่  1 – 5  ได้คะแนนเท่ากับ  29.34  บ่งชี้ให้เห็นว่าบุคลากร
ในหน่วยงานยึดหลักตามมาตรฐาน  มีความโปร่งใส  ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลา  
ที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัดและจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน  ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อ  
ที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว  รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น  เต็มความสามารถ  และความรับผิดชอบต่องาน
ในหน้าที่ที่รับผิดชอบ  ซึ่งเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม   อย่างไรก็ดี 
มีจุดแข็งและจุดท่ีต้องพัฒนาไว้  ดังต่อไปนี้ 
 จุดแข็ง  (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ  90)  จ านวน  5  ตัวชี้วัด 
  (1)  ตัวชี้วัดที่  1  การปฏิบัติหน้าที่  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  98.96  เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง  
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน  มีความโปร่งใส  ปฏิบัติงานหรือด าเนินการ
ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัดและจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน  ไม่ว่าจะเป็น  
ผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว  สะท้อนให้เห็นว่า  หน่วยงานมี แนวโน้ม 
การด าเนินงานเป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  อย่างไรก็ดี  หน่วยงาน  
ควรให้ความส าคัญในเรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากรมากขึ้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ
ทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน  ไม่เลือกปฏิบัติ 
  (2)  ตัวชี้วัดที่  2  การใช้จ่ายงบประมาณ  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  96.62   
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงาน   
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ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงิน  งบประมาณ  นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
และเผยแพร่อย่างโปร่งใส  ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า  เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์  และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง  การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่างๆ 
เช่น  ค่าท างานล่วงเวลา  ค่าวัสดุอุปกรณ์  หรือค่าเดินทาง ฯลฯ  ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การตรวจรับพัสดุด้วย  สะท้อนให้เห็นว่ามีการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  และมีก ารใช้จ่าย
งบประมาณเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้  บรรลุตามวัตถุประสงค์   มีความโปร่งใส  และไม่เอ้ือประโยชน์ 
แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 
  (3)  ตัวชี้วัดที่  3  การใช้อ านาจ  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  98.53  เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง  ในประเด็น  
ที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์
ต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  รวมไปถึงการใช้อ านาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 
ท าในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง  สะท้อนให้เห็นว่า  บุคลากรภายในหน่วยงาน  
มีความเชื่อมั่นต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเองในการมอบหมายงาน  การประเมินผล  
การปฏิบัติงาน  การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ    
  (4)  ตัวชี้วัดที่  4  การใช้ทรัพย์สินของราชการ  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  97.41  
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ  ในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน  ในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเอง
หรือน าไปให้ผู้อ่ืน  และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ  ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงาน
และการยืมโดยบุคคลนอกหน่วยงาน  ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก  
สะท้อนให้เห็นว่า  บุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบและน าไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  รวมไปถึงมีการก ากับ
ดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย          
  (5)  ตัวชี้วัดที่  5  การแก้ไขปัญหาการทุจริต  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  97.40   
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน   
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง   
โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ   
และจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน  เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหา  
การทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม  สะท้อนให้เห็นว่า  การด าเนินงานในปีที่ผ่านมามีการจัดท าแผนงานด้าน 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน  เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม   
มีการสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายในในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงาน  รวมไปถึง
การตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน  และการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบจากทั้งภายในและ
ภายนอกไปปรับปรุงการท างานเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 
 2)  ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  (External Integrity 
and Transparency Assessment : EIT)  ตัวชี้วัดที่  6 – 8  ได้คะแนนเท่ากับ  26.15  บ่งชี้ให้เห็นว่า
ประชาชนหรือผู้มารับบริการในหน่วยงานมีความเชื่อมั่นในการด า เนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลัก 
ตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่ ก าหนดไว้   โดยการให้ข้อมูลที่ ชัดเจนแก่ผู้ มารับบริการ  
อย่างตรงไปตรงมา  ไม่น าผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ  และพบว่าไม่มี
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การเรียกรับสินบน  ทั้งที่เป็นเงิน  ทรัพย์สิน  หรือผลประโยชน์อื่นใดท่ีอาจค านวณเป็นเงิน  อย่างไรก็ดีมีจุดแข็ง
และจุดที่ต้องพัฒนาไว้  ดังต่อไปนี้ 
 จุดแข็ง  (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ  90)  จ านวน  1  ตัวชี้วัด 
  (1)  ตัวชี้วัดที่  6  คุณภาพการด าเนินงาน  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  91.54   
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน  
ต่อคุณภาพการด าเนินงาน  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยยึดหลักตามมาตรฐาน  
ขั้นตอน  และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด  และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ  รวมถึง
การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ  หรือผู้มีส่วนได้  
ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมาไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล  จะเห็นได้ว่า  ผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพ
การด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน  ขั้นตอน  และระยะเวลาที่ก าหนดไว้  มีการให้ข้อมูล
อย่างชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมาไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล  มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม  
ไม่มีการเรียกรับสินบน  และยังค านึงถึงประโยชน์ของประชาชน/ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก  ไม่มีการเอ้ือ
ประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
 จุดที่ต้องพัฒนา  (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ  90)  จ านวน  2  ตัวชี้วัด 
  (1)  ตัวชี้วัดที่  7  ประสิทธิภาพการสื่อสาร  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  85.41   
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ
ประสิทธิภาพการสื่อสาร  ในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ  
ต่อสาธารณชน  ผ่านช่องทางที่หลากหลาย  สามารถเข้าถึงได้ง่ายและไม่ซับซ้อน  โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้อง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชน  
ควรรับทราบ  รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถส่งค าติชม
หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ  และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้ 
อย่างชัดเจน  ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า  หน่วยงานต้องมีการพัฒนาการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานให้ครบถ้วนและ
เป็นปัจจุบัน  เพ่ิมช่องทางการติดต่อ/การให้บริการที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น  ให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายและ  
ไม่ซับซ้อน  รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ส่งค าติชมหรือแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้มากยิ่งขึ้น   
  (2)  ตัวชี้วัดที่  8  การปรับปรุงการท างาน  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  84.58   
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ  
การปรับปรุงระบบการท างาน  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน  ทั้งการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น  รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน
เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า  หน่วยงานต้องปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น  และต้องน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน
เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน  รวมถึง
พัฒนาการให้ความส าคัญการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้นอีกด้วย 
 
 3)  ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  (Open  Data  Integrity  and  
Transparency  Assessment  :  OIT)  ตัวชี้วัดที่  9 – 10  ได้คะแนนเม่ากับ  36.20  บ่งชี้ให้เห็นว่า
หน่วยงานยังมีข้อบกพร่องในการวางระบบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้
รับทราบ  ซึ่งอาจไม่เป็นปัจจุบันหรือไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้รับบริการ  แสดงถึงความพยายามของ
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หน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้แต่ยังไม่สัมฤทธิ์ผล  ท าให้
ต้องมีการพัฒนาระบบและวิธีการท างานเพ่ือให้ได้ตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้  โดยมีจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาไว้
ดังต่อไปนี้ 
 จุดแข็ง  (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ  90)  จ านวน  5  ตัวชี้วัด 
  (1)  ตัวชี้วัดที่  9  ตัวชี้วัดย่อยที่  9.1  ข้อมูลพ้ืนฐาน  ซึ่งมีคะแนน  100  เป็นคะแนนจาก
การแสดงข้อมูลพ้ืนฐานหน่วยงาน  ได้แก่  ข้อมูลพ้ืนฐาน  ข่าวประชาสัมพันธ์  และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล   
ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล  แผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  ผู้บริหารสูงสุดและผู้ด ารงต าแหน่งทาง 
การบริหารของหน่วยงาน  หน้าที่และอ านาจของหน่วยงาน  แผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงาน  การติดต่อ
ของหน่วยงาน  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน  ข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามอ านาจ
หน้าที่  ที่แสดงต าแหน่งพ้ืนที่การถาม-ตอบบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูล
ต่างๆ ได้  เช่น  Web board, กล่องข้อความถาม – ตอบ  รวมถึง  Social Network  บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน  เช่น  Facebook, Twitter, Instagram 
  (2)  ตัวชี้วัดที่  9  ตัวชี้วัดย่อยที่  9.2  การบริหารงาน  ซึ่งมีคะแนน  100  เป็นคะแนนจาก
การแสดงข้อมูลการบริหารงานของหน่วยงาน  ได้แก่  แผนด าเนินงานประจ าปี  รายงานการก ากับ ติดตาม 
การด าเนินงานประจ าปีรอบ  6  เดือน  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจ 
การให้บริการ  E-Service  ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล  แผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงาน  ความก้าวหน้า 
ในการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี   ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี  คู่มือ/ 
แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ใช้ยึดถือปฏิบัติ  คู่มือการการให้บริการของหน่วยงาน  ข้อมูลสถิติ 
การให้บริการของหน่วยงาน   ผลส ารวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน   และช่องทาง 
ที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ 

(3)  ตัวชี้วัดที่  9  ตัวชี้วัดย่อยที่  9.3  การบริหารเงินงบประมาณ  ซึ่งมีคะแนน  100   
เป็นคะแนนจากการแสดงข้อมูลการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน  ได้แก่  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี  รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ  6  เดือน  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ  ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ  สรุปผล 
การจัดซื้อจัดจ้าง /การจัดหาพัสดุรายเดือน  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจ าปี    
ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล  แผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน  ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน 
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี   ผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี    
แผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (แบบ สขร.1)  และผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 

(4)  ตัวชี้วัดที่  10  ตัวชี้วัดย่อยที่  10.1  การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต  ซึ่งมีคะแนน  
100  เป็นคะแนนจากการแสดงข้อมูลการด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน  ได้แก่  เจตจ านง
สุจริตของผู้บริหาร  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี  การด าเนินการ
เพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี  
รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปีรอบ  6  เดือน  รายงานผลการด าเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจ าปี  ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล  เจตนารมณ์หรือค ามั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหาร
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หน่วยงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  การด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึง
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน  ผลการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติ
หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ของหน่วยงาน  การด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง   การด าเนินการหรือกิจกรรม 
ที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิ ยมในการปฏิบัติงาน 
อย่างซื่อสัตย์สุจริตอย่างชัดเจน  แผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการทุจิตหรือพัฒนาด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงาน  ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  รวมถึง
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตด้วย 

(5)  ตัวชี้วัดที่  10  ตัวชี้วัดย่อยท่ี  10.2  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  ซึ่งมีคะแนน  
100  เป็นคะแนนจากการแสดงข้อมูลมาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน  ได้แก่  มาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล  การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงานที่ดีซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมิน  รายละเอียดการน ามาตรการ
เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม       

จุดที่ต้องพัฒนา  (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ  90)  จ านวน  2  ตัวชี้วัด 
  (1)  ตัวชี้วัดที่  9  ตัวชี้วัดย่อยท่ี  9.4  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  มีคะแนน  25  

เป็นคะแนนจากการแสดงข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน  ได้แก่  นโยบาย 
การบริหารทรัพยากรบุคคล  การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี   ซึ่งหน่วยงาน 
ต้องพัฒนาข้อมูลดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้น  ถูกต้อง  และเป็นปัจจุบัน  ซึ่ง ประกอบด้วยข้อมูล  นโยบาย 
/แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงาน  การด าเนินการตามนโยบายหรือ
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนก าลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพฯ  หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลยังใช้บังคับในหน่วยงาน  รวมถึงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

(2)  ตัวชี้วัดที่  9  ตัวชี้วัดย่อยท่ี  9.5  การส่งเสริมความโปร่งใส  มีคะแนน  25  เป็นคะแนน
จากการแสดงข้อมูลการส่งเสริมความโปร่งใสของหน่วยงาน  ได้แก่  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ข้อมูลเชิงสถิติ 
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจ าปี  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นการเปิดโอกาสให้เกิด  
การมีส่วนร่วม  ซึ่งหน่วยงานต้องพัฒนาข้อมูลดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้น  ถูกต้อง  และเป็นปัจจุบัน  ซึ่งประกอบด้วย
ข้อมูล  แนวทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่  
ของหน่วยงาน  ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์  ความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ เช่น จ านวนเรื่อง เรื่องที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  เรื่องที่อยู่ระหว่างด าเนินการ   ช่องทาง 
ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน  
ผ่านทางช่องทางออนไลน์  การด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม 
ในการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน  เช่น  ร่วมวางแผน  ร่วมด าเนินการ  ร่วมแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น 
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แนวทางการน าเสนอผลจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ไปสู่การปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
 จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  มีตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดที่ต้อง
พัฒนาตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT)  ตัวชี้วัดที่  6 – 8  และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  (Open  Data  Integrity  
and  Transparency  Assessment  :  OIT)  ตัวชี้วัดที่  9 – 10  ดังต่อไปนี้ 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ต้องพัฒนา 
ตัวช้ีวัดที่  7  

ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน 1.  พัฒนาการเผยแพร่ข้อมูลของ

หน่วยงานให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
2 .  เ พ่ิมช่ อ งทางการติ ดต่ อ / กา ร
ให้บริการที่หลากหลายมากยิ่งข้ึน   
3.  พัฒนาช่องทางการติดต่อ/การ
ให้บริการให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายและ
ไม่ซับซ้อน   
3.  เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ  ผู้มา
ติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ติชม
หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ให้บริการของหน่วยงานได้มากยิ่งข้ึน 
4.  เพ่ิมช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถ
ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน 
   

ตัวช้ีวัดที่  8             
การปรับปรุงการท างาน 

การปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน 1.  ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/
การให้บริการให้ดียิ่งขึ้น 
2.  ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการ
ด าเนินงาน/ให้บริการให้ดียิ่งขึ้น 
3 .  น า เ ท ค โ น โ ล ยี ม า ใ ช้ ใ น ก า ร
ด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
4.  เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ  ผู้มา
ติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เข้ามามี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ด า เ นิ น ง าน /ก า ร ให้ บ ริ ก า ร ข อ ง
หน่วยงาน 
5.  ให้ความส าคัญการปรับปรุงการ
ด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากข้ึน    
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ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ต้องพัฒนา 

ตัวช้ีวัดที่  9.4          
การบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 

1.  การด าเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
2.  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
3.  รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจ าปี 

1. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน 
2 .  ส ร้ า ง ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ ห้ แ ก่ ผู้ ที่
รับผิดชอบ 
3.  ก าหนด  ติดตาม  การด าเนินการ
ให้เป็นไปตามแผนงานและระยะเวลา
ที่ก าหนดไว้   
3.  เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ  ผู้มา
ติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ติชม
หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ให้บริการของหน่วยงานได้มากยิ่งข้ึน 
4.  รายงานผลการด าเนินงานเมื่อ
ด าเนินงานเสร็จสิ้น   

ตัวช้ีวัดที่  9.5         
การส่งเสริมความโปร่งใส 

แสดงช่องทางที่ บุ คคลภายนอก
สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านช่องทาง
ออนไลน์ 

1.  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน 
2.  สร้างความเข้าใจให้ผู้ที่รับผิดชอบ
ด าเนินการตามแผน 
3.  ด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
งานที่ก าหนดไว้ให้ครบถ้วนและเป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
4.  รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม
เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้น   

 
 ผลการประเมินข้างต้นชี้ให้เห็นว่า   สิ่งที่ควรพัฒนาเพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทองได้คะแนนดีขึ้น  คือได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 90 ขึ้นไป  คือ   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง   ควรให้ความส าคัญในเรื่องประสิทธิภาพในการสื่อสาร  การปรับปรุงระบบการท างาน   การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล  และการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  โดยก าหนดมาตรการด าเนินงาน
ให้ชัดเจน  ก าหนดผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงาน  จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน  หรือประกาศให้บุคลากรทราบ
ถึงนโยบายการด าเนินงาน  การให้บริการ  การพัฒนาบุคลากร  การส่งเสริมความโปร่งใส  และสร้างการรับรู้
กับผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ  โดยควรเพ่ิมการรับรู้ของผู้รับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ที่
หลากหลายมากยิ่งขึ้น  สามารถเข้าถึงได้ง่ายไม่มีความซับซ้อน  จัดท าแบบส ารวจความต้องการความพึงพอใจ
ต่อการรับบริการของผู้มาติดต่อ  และสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและการให้บริการแก่ผู้รับบริการ  ผ่านหน้า
เว็บไซต์ของหน่วยงาน  รวมถึงส่งเสริม  พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง  ตามกลุ่มภารกิจให้เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น   

 ก าหนดให้มีกิจกรรมส าหรับบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองในการรับรู้
เรื่องการป้องการการทุจริต  กิจกรรมการมีส่วนร่วมเพ่ือส ารวจข้อมูลส าหรับน าไปบริหารจัดการให้สอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาล  โดยก าหนดเปิดส าหรับการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน  เช่น  ควรทบทวนนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ  และจัดท าแผนงานโครงการด้านการป้องกัน
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และปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน  เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม  รวมไปถึง
การประเมินความเสี่ยงทุจริตในการป้องกันปัญหาการทุจริตที่มีโอกาสจะเกิดขึ้น  การพัฒนาประสิทธิภาพการ
ท างานด้วยการลดระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงานให้บุคลากรเรียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน แล้วน าข้อมูลมาจัดระบบ/
ระเบียบ โดยอาจน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานปรับปรุงวิธีการด าเนินงานเพ่ือให้บริการแก่ผู้รับบริการได้
ดียิ่งขึ้น  นอกจากนี้ควรมีรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสใน
หน่วยงาน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



49 

 

มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 
 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 

1) ส่งเสริมความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 

1) ฝึกอบรมหรือจัดประชุม
บุคลากรในหน่วยงานเพ่ือให้
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ความโปร่งใสในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ 

กลุ่มกฎหมายและคดี -รายงาน
ความก้าวหน้า และ
สรุปผล รอบ  6 
เดือน  และ  12  
เดือน 

2) ให้ความรู้เรื่องการ
ประเมินคุณธรรมและ 

ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

2) รณรงค์ให้ความรู้เรื่อง 

ประเมินคุณธรรมและ 

ความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน 

ผ่านสื่อออนไลน์หรือ 

สื่อสารสนเทศของหน่วยงาน 

กลุ่มอ านวยการ 

3) พัฒนาการปฏิบัติงาน
ของกลุ่มภารกิจและการ
แนวทางการให้บริการแก่ผู้
มาติดต่อราชการ 

3) จัดท าข้อตกลงพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มภารกิจและ
การแนวทางการให้บริการแก่ผู้
มาติดต่อราชการให้ชัดเจน 

ผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจทุก
กลุ่ม 

4) เปิดเผยข้อมูล  
ข้อเท็จจริงแก่ผู้รับบริการ
อย่างถูกต้อง และก าหนด
แนวทางการรับบริการ
อย่างโปร่งใส 

4) จัดท าประกาศ ไม่เรียกร้อง 
ประโยชน์อื่นใด ในการ 
ปฏิบัติงาน 

กลุ่มกฎหมายและคดี 

5) เพิ่มช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

5) เพ่ิมช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบผ่านหน้า 
เว็บไซต์ของหน่วยงานให้
สามารถใช้งานได้และสม่ าเสมอ 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกลฯ 

6) พัฒนาการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

6) ก าหนดนโยบายการบริหาร
ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล ที่ ชั ด เ จ น  
ด าเนินการตามนโยบายการ
บ ริ ห า ร ท รั พ ย า ก รบุ คคลที่
ก าหนดไว้ให้ถูกต้อง  ครบถ้วน  
และตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ 
รวมถึงรายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็น
ประจ า 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 

7) เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการปรับปรุงการ 
ด าเนินงาน 

6) ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ
ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้
บุคลากร/ผู้รับบริการ รับทราบ 
และเข้ามาส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น 

กลุ่มอ านวยการ -รายงาน
ความก้าวหน้า และ
สรุปผล รอบ  6 
เดือน  และ  12  
เดือน 

8) มีการมอบหมายงาน 
การปฏิบัติงาน รวมถึงการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามระดับคุณภาพของงาน 

7.1) สร้างความเข้าใจร่วมกัน 
เกี่ยวกับการประเมินการ 
ท างาน 
7.2) ผู้บริหารเน้นในที่ประชุม 
เรื่องการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
7.3) เพ่ิมความตระหนักให้กับ 
บุคลาทุกคนในหน่วยงาน  

ผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจ 

ทุกกลุ่ม 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ประจ าปีงบประมาณ  2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

 
กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมา

ณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอ
บ 

1. สร้างความรับรู้
เรื่องเขตสุจริต และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้หา
ประสบการณ์จาก
เขตพ้ืนที่การศึกษาที่
มีผลคะแนนสูง 

- ร้อยละของ
บุคลากรที่เข้าร่วม
กิจกรรม 
- ผลการประเมิน ITA 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 

สพป.อ่างทอง มีผลการ
ประเมิน ITA ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 จาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากเขตพ้ืนที่การศึกษา
ที่มีผลคะแนนสูง 

90,000.- เมษายน – 
กันยายน 
2565 

กลุ่ม
อ านวยการ 

2. พัฒนามาตรฐาน
ด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
อ่างทอง 

- การพัฒนา
มาตรฐานคุณธรรม
และความโปร่งใส
ตามเกณฑ์การ
ประเมิน ITA 

สพป.อ่างทอง มี
มาตรฐานคุณธรรมและ
ความโปร่งใสเป็นไป
ตามเกณฑ์การประเมิน 
ITA   

5,000.- เมษายน – 
กันยายน 
2565 

กลุ่ม
อ านวยการ 

3. เสริมสร้าง
สมรรถนะบุคลากร
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาในการ
ต่อต้านการทุจริต
และปลุกจิตส านึกสู่
การเป็นข้าราชการที่
ดี 

- จ านวนบุคลากรเข้า
ร่วมกิจกรรมด้านการ
ป้องกันการทุจริต 
- บุคลากรมีความ
ตระหนักรู้ในการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
มีค่านิยมร่วมต้าน
ทุจริต 

- บุคลากร สพป.
อ่างทอง เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
- บุคลากรได้รับการ
พัฒนาและปลุก
จิตส านึกสู่การเป็น
ข้าราชการที่ดี 

5,000.- เมษายน – 
กันยายน 
2565 

กลุ่ม
อ านวยการ 
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บทที่  5   
สรุป  ปัญหาอุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

 
1.  สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง 
 1.1  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย  91.69  ซึ่งถือว่ามีคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ในระดับ  A  (Very Good)  โดยตัวชี้วัดที่  10  การป้องกันการทุจริต  
ได้คะแนนสูงสุด  ร้อยละเฉลี่ย  100  ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าตัวชี้วัดอ่ืนๆ คือ  ตัวชี้วัดที่  9  การเปิดเผย
ข้อมูล  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย  81.00   
 ตัวชี้วัดที่  1  การปฏิบัติหน้าที่  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย  98.96  ซึ่งอยู่ในระดับ  AA 
 ตัวชี้วัดที่  2  การใช้งบประมาณ  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย  96.62  ซึ่งอยู่ในระดับ  AA  
 ตัวชี้วัดที่  3  การใช้อ านาจ  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย  98.53  ซึ่งอยู่ในระดับ  AA    
 ตัวชี้วัดที่  4  การใช้ทรัพย์สินทางราชการ  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย  97.41  ซึ่งอยู่ในระดับ  AA    
 ตัวชี้วัดที่  5  การแก้ไขปัญหาการทุจริต  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย  97.40  ซึ่งอยู่ในระดับ  AA    
 ตัวชี้วัดที่  6  คุณภาพการด าเนินงาน  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย  91.54  ซึ่งอยู่ในระดับ  A 
 ตัวชี้วัดที่  7  ประสิทธิภาพการสื่อสาร  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย  85.41  ซึ่งอยู่ในระดับ  A 
 ตัวชี้วัดที่  8  การปรับปรุงระบบการท างาน  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย  84.58  ซึ่งอยู่ในระดับ  B 
 ตัวชี้วัดที่  9  การเปิดเผยข้อมูล  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย  81.00  ซึ่งอยู่ในระดับ  B 
 ตัวชี้วัดที่  10  การป้องกันการทุจริต  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย  100  ซึ่งอยู่ในระดับ  AA 
 

 1.2  ผลการวิเคราะห์ตามค่าน้ าหนักคะแนนของแต่ละแหล่งข้อมูล  พบว่า  แบบประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  ที่มีสัดส่วนค่าน้ าหนักคะแนนสูงสุด  ได้แก่  แบบ  IIT  มีค่าน้ าหนักคะแนน  29.34  (คิดเป็นร้อย
ละ  97.78)  รองลงมาได้แก่แบบ  OIT  มีค่าน้ าหนักคะแนน  36.20  (คิดเป็นร้อยละ  90.50)  และแบบ  EIT  
มีค่าน้ าหนักคะแนน  26.15  (คิดเป็นร้อยละ  87.18)  ตามล าดับ 
 1.3  ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ตามตัวชี้วัดการประเมินทั้ง  10  
ตัวชี้วัด  สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
  (1)  การปฏิบัติหน้าที่  เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
ของส านักงานหน่วยงาน  โดยผลการประเมินในภาพรวมของ  สพป.อ่างทอง  ได้คะแนนเท่ากับ  98.96  ซึ่งอยู่
ในระดับ  AA  ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุด  ได้คะแนนเท่ากับ  100  คะแนน  และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีได้คะแนนต่ าสุด  ได้คะแนนเท่ากับ  86.73  คะแนน 
  (2)  การใช้งบประมาณ  เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
ของส านักงานหน่วยงาน  โดยผลการประเมินในภาพรวมของ  สพป.อ่างทอง  ได้คะแนนเท่ากับ  96.62  ซึ่งอยู่
ในระดับ  AA  ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุด  ได้คะแนนเท่ากับ  100  คะแนน  และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีได้คะแนนต่ าสุด  ได้คะแนนเท่ากับ  73.11  คะแนน   
  (3)  การใช้อ านาจ  เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของ
ส านักงานหน่วยงาน  โดยผลการประเมินในภาพรวมของ  สพป.อ่างทอง  ได้คะแนนเท่ากับ  98.53  ซึ่งอยู่ใน
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ระดับ  AA  ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุด  ได้คะแนนเท่ากับ  100  คะแนน  และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีได้คะแนนต่ าสุด  ได้คะแนนเท่ากับ  78.80  คะแนน  
  (4)  การใช้ทรัพย์สินของราชการ  เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายในของส านักงานหน่วยงาน  โดยผลการประเมินในภาพรวมของ  สพป.อ่างทอง  ได้คะแนนเท่ากับ  
97.41  ซึ่งอยู่ในระดับ  AA  ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุด  ได้คะแนนเท่ากับ  100  
คะแนน  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีได้คะแนนต่ าสุด  ได้คะแนนเท่ากับ  76.56  คะแนน 
  (5)  การแก้ไขปัญหาการทุจริต  เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในของส านักงานหน่วยงาน  โดยผลการประเมินในภาพรวมของ  สพป.อ่างทอง  ได้คะแนนเท่ากับ  97.40  
ซึ่งอยู่ในระดับ  AA  ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุด  ได้คะแนนเท่ากับ  100  คะแนน  
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีได้คะแนนต่ าสุด  ได้คะแนนเท่ากับ  78.07  คะแนน 
  (6)  คุณภาพการด าเนินงาน  เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกของส านักงานหน่วยงาน  โดยผลการประเมินในภาพรวมของ  สพป.อ่างทอง  ได้คะแนนเท่ากับ  
91.54  ซึ่งอยู่ในระดับ  A  ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุด  ได้คะแนนเท่ากับ  100  
คะแนน  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีได้คะแนนต่ าสุด  ได้คะแนนเท่ากับ  86.49  คะแนน 
  (7)  ประสิทธิภาพการสื่อสาร  เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกของส านักงานหน่วยงาน  โดยผลการประเมินในภาพรวมของ  สพป.อ่างทอง  ได้คะแนนเท่ากับ  
85.41  ซึ่งอยู่ในระดับ  A  ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุด  ได้คะแนนเท่ากับ  100  
คะแนน  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีได้คะแนนต่ าสุด  ได้คะแนนเท่ากับ  78.26  คะแนน 
  (8)  การปรับปรุงระบบการท างาน  เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอกของส านักงานหน่วยงาน  โดยผลการประเมินในภาพรวมของ  สพป.อ่างทอง  ได้คะแนนเท่ากับ  
84.58  ซึ่งอยู่ในระดับ  B  ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุด  ได้คะแนนเท่ากับ  100  
คะแนน  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีได้คะแนนต่ าสุด  ได้คะแนนเท่ากับ  76.60  คะแนน 
  (9)  การเปิดเผยข้อมูล  เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินจากหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงาน  
โดยผลการประเมินในภาพรวมของ  สพป.อ่างทอง  ได้คะแนนเท่ากับ  81.00  ซึ่งอยู่ในระดับ  B  ส าหรับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุด  ได้คะแนนเท่ากับ  100  คะแนน  และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาที่ได้คะแนนต่ าสุด  ได้คะแนนเท่ากับ  48.96  คะแนน 
  (10)  การป้องกันการทุจริต  เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินจากหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลของ
หน่วยงาน  โดยผลการประเมินในภาพรวมของ  สพป.อ่างทอง  ได้คะแนนเท่ากับ  100.00  ซึ่งอยู่ในระดับ  
AA  ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุด  ได้คะแนนเท่ากับ  100  คะแนน  และส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีได้คะแนนต่ าสุด  ได้คะแนนเท่ากับ  25.00  คะแนน 
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 1.4  ผลการเปรียบเทียบคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  ตั้งแตป่ีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 – 2564  พบว่า 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA ระดับ ผลต่างของคะแนน พัฒนาการ 
2559 81.76 B +10 เพ่ิมข้ึน 
2560 91.21 A +9.45 เพ่ิมข้ึน 
2561 90.53 A -0.68 ลดลง 
2562 89.76 A -0.77 ลดลง 
2563 86.70 A -3.06 ลดลง 
2564 91.69 A +4.99 เพ่ิมข้ึน 

 
2.  ปัญหาและอุปสรรคการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
 ช่วงปีงบประมาณ  2564  ที่ผ่านมา  สพป.อ่างทอง  พบกับปัญหาสถานการณ์การการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID -19)  ที่มีความรุนแรงและระบาดเป็นวงกว้าง  จังหวัดอ่างทองถูกจัด
ให้อยู่ในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  (พ้ืนที่สีแดง)  ท าให้บุคลากรในสังกัดทุกท่านต้องด าเนินการตาม
มาตรการป้องกันและควบคุมโรคตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  สพฐ.  และจังหวัดอ่างทองอย่าง
เคร่งครัด  โดยการปฏิบัตินอกสถานที่ตั้ง (WFH)  และลดการรวมตัวกันของบุคลากรในสังกัดเพ่ือลดการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  ดังนั้น  การด าเนินงานโครงการการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  ประจ าปีงบประมาณ  2564  
จึงไม่เป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่ได้ก าหนดไว้  เนื่องจาก  ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่รวมกลุ่มคนจ านวนมาก
ได้ตามข้อสั่งการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอ่างทอง  และจ าเป็นต้องปรับการด าเนินงานทุกกิจกรรม
ตามแผนเป็นการด าเนินงานผ่านรูปแบบ  Online  เพ่ือเป็นการทดแทนและให้กิจกรรมนั้นๆ ตอบโจทย์การ
ด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
 
3.  ข้อเสนอแนะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง 
 - วางแผนการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้ครอบคลุมและรองรับสถานการณ์การการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID -19)  เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาออนไลน์  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

 -  ปรับวิธีการด าเนินกิจกรรมบางรายการและบูรณาการการประเมิน  ITA  กับกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือลด
การใช้จ่ายงบประมาณและให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการขับเคลื่อนการด าเนินงานต่อไป 

 -  น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาช่วยในการด าเนินงานและสร้างความรู้ความ
เข้าใจแก่บุคลากรในสังกัดเพ่ิมมากขึ้น 
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98.85 การปฏิบัติหน้าที่ 

94.16 การใช้งบประมาณ 

97.53 การใช้อ านาจ 

96.10 การใช้ทรัพย์สินทางราชการ 
93.67 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

98.86 คุณภาพการด าเนินงาน 

95.67 ประสิทธิภาพการส่ือสาร 

97.96 การปรับปรุงระบบการท างาน 

88.50 การเปิดเผยข้อมูล 

100.00 การป้องกันการทุจริต 

ข้อ คะแนน ข้อ คะแนน ข้อ คะแนน ข้อ คะแนน 
O1 100 O12 0 O23 100 O34 100 
O2 100 O13 100 O24 100 O35 100 
O3 100 O14 100 O25 100 O36 100 
O4 100 O15 100 O26 100 O37 100 
O5 100 O16 100 O27 0 O38 100 
O6 100 O17 100 O28 100 O39 100 
O7 100 O18 100 O29 100 O40 100 
O8 100 O19 100 O30 0 O41 100 
O9 100 O20 100 O31 100 O42 100 

O10 100 O21 100 O32 100 O43 100 
O11 100 O22 100 O33 100 ITA Online 2021 

คะแนนท่ีได้ 95.77    
ระดับคุณภาพ  AA 

คะแนนแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT OIT 

28.82 

37.70 

29.25 

สพ
ป.
หน

อง
บัว

ล า
ภู 
เข
ต 

2 

ผลคะแนน สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

98.96 การปฏิบัติหน้าที่ 

96.62 การใช้งบประมาณ 

98.53 การใช้อ านาจ 

97.41 การใช้ทรัพย์สินทางราชการ 
97.40 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

91.54 คุณภาพการด าเนินงาน 

85.41 ประสิทธิภาพการส่ือสาร 

84.58 การปรับปรุงระบบการท างาน 

81.00 การเปิดเผยข้อมูล 

100.00 การป้องกันการทุจริต 

ข้อ คะแนน ข้อ คะแนน ข้อ คะแนน ข้อ คะแนน 
O1 100 O12 100 O23 100 O34 100 
O2 100 O13 100 O24 100 O35 100 
O3 100 O14 100 O25 100 O36 100 
O4 100 O15 100 O26 0 O37 100 
O5 100 O16 100 O27 0 O38 100 
O6 100 O17 100 O28 0 O39 100 
O7 100 O18 100 O29 100 O40 100 
O8 100 O19 100 O30 0 O41 100 
O9 100 O20 100 O31 100 O42 100 

O10 100 O21 100 O32 100 O43 100 
O11 100 O22 100 O33 100 ITA Online 2021 

คะแนนท่ีได้ 91.69    
ระดับคุณภาพ  A 

คะแนนแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT OIT 

29.34 

36.20 

26.15 

สพ
ป.
อ่า
งท

อง
 

ผลคะแนน สพป.อา่งทอง 
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ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 

ที่  273  / 2565 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ 
Open  Data  Integrity  and  Transparency  Assessment  (OIT) 

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 

 ..........................................  

  ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  ร่วมกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ 
ปรำบปรำมกำรทุจริต ด ำเนินกำรส ำรวจระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  
โดยใช้แบบส ำรวจซึ่งได้รับกำรออกแบบเพ่ือวัดระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ    
ผลกำรประเมินจะแสดงถึงระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ   
และเป็นแนวทำงปฏิบัติในกำรแก้ไข  ปรับปรุง  และพัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำร  ให้มีคุณธรรมและควำมโปร่งใส  
มำกยิ่งขึ้น 

ในกำรนี้  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง   ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Open  Data  Integrity and  
Transparency  Assessment (OIT)   เพ่ือเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรตอบข้อค ำถำมตำมแบบตรวจกำร
เปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ  ดังนี้ 
1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร   
    1.1 นำยมงคล  รุ่งสว่ำง  ผู้อ ำนวยกำร สพป.อ่ำงทอง       ประธำนกรรมกำร 
    1.2 นำยสมเกียรติ  แก้วมณี  รองผู้อ ำนวยกำร สพป.อ่ำงทอง  รองประธำนกรรมกำร 
    1.3 นำงเฉลียว  เอ่ียมสกุล  รองผู้อ ำนวยกำร สพป.อ่ำงทอง  รองประธำนกรรมกำร 
    1.4 นำยสุชำติ  ทองมำ  รองผู้อ ำนวยกำร สพป.อ่ำงทอง  รองประธำนกรรมกำร 
    1.5 นำงณัชภัษสรณ์  สิริอัคคะโชติ ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร        กรรมกำร 
    1.6 นำงสำวรัฐพร  งำมรุ่งโรจน ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ       กรรมกำร 
    1.7 นำงสำยสุนีย์  ควรมิตร  ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์      กรรมกำร 
    1.8 นำงจันทรำ  จันท์พันแจ้ง  ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน       กรรมกำร 
    1.9 นำงสำวอำรีย์  บุญเสริม  ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน        กรรมกำร 
    1.10 นำยณรงค์  สังข์สอำด  ปฏิบัติหน้ำที่ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลฯ    กรรมกำร 
    1.11 นำงสำวนำถอนงค์  อ่อนจิตร ปฏิบัติหน้ำที่ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล      กรรมกำร 
    1.12 นำงหทัยรัตน์ ลักษณะจินดำ ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มกฎหมำยและคดี      กรรมกำร 
    1.13 นำงนันทยำ โสภณสรัญญำ ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มพัฒนำครูฯ       กรรมกำร 
    1.14 นำงสมคิด ชีระภำกร  ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ      กรรมกำร 
    1.15 นำงสำวจีรำภรณ์  รอดเชื้อ ศึกษำนิเทศก์         กรรมกำร 
    1.16 นำงสุณี  บุญเลิศ   นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร       กรรมกำร 
    1.17 นำงสำวปริฉัตร  ยิ้มพงษ์  นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร        กรรมกำรและเลขำนุกำร 

/มีหน้ำที่.... 
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 มีหน้ำที่   ให้ค ำปรึกษำ  แนะน ำ  ช่วยเหลือและควบคุม  ก ำกับดูแลให้กำรเตรียมควำมพร้อม 
ในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  
ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ   
2. คณะท ำงำนจัดท ำเอกสำรแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ Open  Data  Integrity  and 
   Transparency  Assessment (OIT)  กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ 
   หน่วยงำนภำครัฐ  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2565 
    2.1 คณะกรรมกำรจัดท ำตัวช้ีวัดที่  9  กำรเปิดเผยข้อมูล   
          ตัวชี้วัดย่อยที่  9.1  ข้อมูลพื้นฐำน  O1 โครงสร้ำง  ประกอบด้วย 
  2.1.1  นำงเฉลียว  เอ่ียมสกุล รองผู้อ ำนวยกำร สพป.อ่ำงทอง        ประธำนกรรมกำร 

2.1.2  นำงณัชภัษสรณ์  สิริอัคคะโชติ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร             รองประธำนกรรมกำร 
2.1.3  นำงสุณี  บุญเลิศ  นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร         กรรมกำร

 2.1.4  นำงสำวปริฉัตร  ยิ้มพงษ์ นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร                   กรรมกำร
 2.1.5  นำงสำวกมลพรรณ  สินนอก ลูกจ้ำงชั่วครำว                     กรรมกำร 

2.1.6  นำงสมคิด  ชีระภำกร ปฏิบัติหน้ำท่ี ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
2.1.7  นำยกฤษดำ  มีสกุล  ลูกจ้ำงชั่วครำว                      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

     มีหน้ำที ่ จัดท ำเอกสำรประกอบกำรประเมิน  ดังนี้ 
 1.  แสดงแผนผั งแสดงโครงสร้ำงกำรแบ่ งส่วนรำชกำรของหน่ วยงำน ที่ เป็นปั จจุบัน  

ประกอบด้วยต ำแหน่งที่ส ำคัญ  และกำรแบ่งส่วนงำนภำยใน  ยกตัวอย่ำงเช่น  กลุ่ม/หน่วยในหน่วยงำน   
และ ก.ต.ป.น.  เป็นต้น 
     2.2 คณะกรรมกำรจัดท ำตัวช้ีวัดที่  9  กำรเปิดเผยข้อมูล   
          ตัวชี้วัดย่อยที่  9.1  ข้อมูลพื้นฐำน  O2 ข้อมูลผู้บริหำร  ประกอบด้วย 
  2.2.1  นำงเฉลียว  เอ่ียมสกุล รองผู้อ ำนวยกำร สพป.อ่ำงทอง         ประธำนกรรมกำร 

2.2.2  นำงณัชภัษสรณ์  สิริอัคคะโชติ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร              รองประธำนกรรมกำร 
2.2.3  นำงสุณี  บุญเลิศ  นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร                   กรรมกำร

 2.2.4  นำงสำวปริฉัตร  ยิ้มพงษ์ นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร                   กรรมกำร
 2.2.5  นำงสำวกมลพรรณ  สินนอก  ลูกจ้ำงชั่วครำว                           กรรมกำร 

2.2.6  นำงสมคิด  ชีระภำกร ปฏิบัติหน้ำท่ี ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
2.2.7  นำยกฤษดำ  มีสกุล ลูกจ้ำงชั่วครำว                      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

     มีหน้ำที ่ จัดท ำเอกสำรประกอบกำรประเมิน  ดังนี้ 
 1.  แสดงข้อมูลของผู้บริหำรสูงสุดหรือหัวหน้ำหน่วยงำน  และผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรบริหำร

ของหน่วยงำน  อย่ำงน้อยประกอบด้วย ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง รูปถ่ำย เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-mail) 
     2.3 คณะกรรมกำรจัดท ำตัวชี้วัดที่  9  กำรเปิดเผยข้อมูล   
          ตัวชี้วัดย่อยที่  9.1  ข้อมูลพื้นฐำน  O3  อ ำนำจหน้ำที่  ประกอบด้วย 
  2.3.1  นำงเฉลียว  เอ่ียมสกุล รองผู้อ ำนวยกำร สพป.อ่ำงทอง         ประธำนกรรมกำร 

2.3.2  นำงณัชภัษสรณ์  สิริอัคคะโชติ   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร              รองประธำนกรรมกำร 
2.3.3  นำงสุณี  บุญเลิศ  นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร                    กรรมกำร

 2.3.4  นำงสำวปริฉัตร  ยิ้มพงษ์ นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร                    กรรมกำร
 2.3.5  นำงสมคิด  ชีระภำกร ปฏิบัติหน้ำท่ี ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

2.3.6  นำยกฤษดำ  มีสกุล ลูกจ้ำงชั่วครำว                      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
/มีหน้ำที.่... 
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มีหน้ำที ่ จัดท ำเอกสำรประกอบกำรประเมิน  ดังนี้ 

  1. แสดงข้อมูลหน้ำที่และอ ำนำจของหน่วยงำนตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

    2.4 คณะกรรมกำรจัดท ำตัวช้ีวัดที่  9  กำรเปิดเผยข้อมูล   
          ตัวชี้วัดย่อยที่  9.1  ข้อมูลพื้นฐำน  O4  แผนยุทธศำสตร์  หรือ แผนพัฒนำหน่วยงำน ประกอบด้วย   
 2.4.1  นำงเฉลียว  เอ่ียมสกุล รองผู้อ ำนวยกำร สพป.อ่ำงทอง          ประธำนกรรมกำร 

2.4.2  นำงสำวอำรีย์  บุญเสริม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน               รองประธำนกรรมกำร 
2.4.3  นำงไพฑูรย์  จิตใส     นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร          กรรมกำร 
2.4.4  นำงกมลวรรณ  ยี่สุ่นศรี เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน             กรรมกำรและเลขำนุกำร 

     มีหน้ำที ่ จัดท ำเอกสำรประกอบกำรประเมิน  ดังนี้ 
 1. แสดงแผนกำรด ำเนินภำรกิจของหน่วยงำนที่มีระยะมำกกว่ำ  1 ปี   
 2. มีข้อมูลรำยละเอียดของแผนฯ  อย่ำงน้อยประกอบด้วย  ยุทธศำสตร์หรือแนวทำง  เป้ำหมำย  

และตัวชี้วัด  
 3. เป็นแผนฯ ที่มีระยะเวลำบังคับใช้ครอบคลุม ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

    2.5 คณะกรรมกำรจัดท ำตัวชี้วัดที่  9  กำรเปิดเผยข้อมูล   
          ตัวชี้วัดย่อยที่  9.1  ข้อมูลพื้นฐำน  O5  ข้อมูลกำรติดต่อ  ประกอบด้วย 
  2.5.1  นำงเฉลียว  เอ่ียมสกุล รองผู้อ ำนวยกำร สพป.อ่ำงทอง         ประธำนกรรมกำร 

2.5.2  นำงณัชภัษสรณ์  สิริอัคคะโชติ   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร              รองประธำนกรรมกำร 
2.5.3  นำงสุณี  บุญเลิศ  นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร                   กรรมกำร

 2.5.4  นำงสำวปริฉัตร  ยิ้มพงษ์ นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร                   กรรมกำร
 2.5.5  นำงสำวกมลพรรณ สินนอก ลูกจ้ำงชั่วครำว                     กรรมกำร 

2.5.6  นำงสมคิด  ชีระภำกร ปฏิบัติหน้ำท่ี ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
2.5.7  นำยกฤษดำ  มีสกุล ลูกจ้ำงชั่วครำว                      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

     มีหน้ำที ่ จัดท ำเอกสำรประกอบกำรประเมิน  ดังนี้ 
 1. แสดงข้อมูลกำรติดต่อ  อย่ำงน้อยประกอบด้วย  ที่อยู่หน่วยงำน, หมำยเลขโทรศัพท์ 

ที่สำมำรถติดต่อได้ , หมำยเลขโทรสำร (ถ้ำมี), ที่อยู่ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่สำมำรถติดต่อได้   
และแผนที่ตั้งหน่วยงำน 
     2.6 คณะกรรมกำรจัดท ำตัวชี้วัดที่  9  กำรเปิดเผยข้อมูล   
          ตัวชี้วัดย่อยที่  9.1  ข้อมูลพื้นฐำน  O6 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง  ประกอบด้วย 
  2.6.1  นำยมงคล  รุ่งสว่ำง     ผู้อ ำนวยกำร สพป.อ่ำงทอง                     ประธำนกรรมกำร 

2.6.2  นำงหทัยรัตน์ ลักษณะจินดำ    ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มกฎหมำยและคดี           กรรมกำร 
2.6.3  นำงสมคิด  ชีระภำกร ปฏิบัติหน้ำท่ี ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
2.6.4  นำยกฤษดำ  มีสกุล ลูกจ้ำงชั่วครำว                        กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

     มีหน้ำที ่ จัดท ำเอกสำรประกอบกำรประเมิน  ดังนี้ 
 1. แสดงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนหรือกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนที่เป็นปัจจุบัน   

อย่ำงน้อยประกอบด้วย 
      - รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 
      - พรบ.กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
      - พรบ.ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
      - พรบ.ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

/-พรบ.สภำครู.... 
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      - พรบ.สภำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  พ.ศ. 2546 
      - พรบ.กำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ. 2545 
      - พรบ.ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 

2.7 คณะกรรมกำรจัดท ำตัวชี้วัดที่    กำรเปิดเผยข้อมูล   
          ตัวชี้วัดย่อยที่  9.1  กำรประชำสัมพันธ์  O7 ข่ำวประชำสัมพันธ์  ประกอบด้วย 
  2.7.1  นำงเฉลียว  เอ่ียมสกุล รองผู้อ ำนวยกำร สพป.อ่ำงทอง           ประธำนกรรมกำร 

2.7.2  นำงสมคิด ชีระภำกร ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ          กรรมกำร 
2.7.3  นำงสำวปริฉัตร  ยิ้มพงษ์ นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร           กรรมกำร 
2.7.4  นำงสำวกมลพรรณ  สินนอก  ลูกจ้ำงชั่วครำว             กรรมกำร 
2.7.5  นำงณัชภัษสรณ์  สิริอัคคะโชติ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร                กรรมกำรและเลขำนุกำร  
2.7.6  นำยเฉลิมวุฒิ  ดีนุช พนักงำนรำชกำร                           กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่  จัดท ำเอกสำรประกอบกำรประเมิน  ดังนี้ 

  1. แสดงข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่หรือภำรกิจ  
ของหน่วยงำน 

  2. เป็นข้อมูลข่ำวสำรที่เกิดข้ึนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
     2.8 คณะกรรมกำรจัดท ำตัวชี้วัดที่  9  กำรเปิดเผยข้อมูล   
          ตัวชี้วัดย่อยที่  9.1  ข้อมูลพื้นฐำน  O8  Q&A  ประกอบด้วย 

2.8.1  นำงเฉลียว  เอ่ียมสกุล  รองผู้อ ำนวยกำร สพป.อ่ำงทอง          ประธำนกรรมกำร 
2.8.2  นำงณัชภัษสรณ์ สิริอัคคะโชติ   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร               กรรมกำร 
2.8.3  นำงสุณี  บุญเลิศ   นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร          กรรมกำร 
2.8.4  นำงสำวปริฉัตร  ยิ้มพงษ์            นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร          กรรมกำร 
2.8.5  นำงสมคิด ชีระภำกร     ปฏิบตัิหน้ำที ่ผอ.กลุม่ส่งเสรมิกำรศึกษำทำงไกลฯ      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
2.8.6  นำยกฤษดำ  มีสกุล   ลูกจ้ำงชั่วครำว         กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร     

 มีหน้ำที ่ จัดท ำเอกสำรประกอบกำรประเมิน  ดังนี้ 
    1. แสดงต ำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงำนที่บุคคลภำยนอกสำมำรถสอบถำมข้อมูลต่ำงๆ ได้  

และหน่วยงำนสำมำรถสื่อสำร  ให้ค ำตอบกับผู้สอบถำมได้  โดยมีลักษณะเป็นกำรสื่อสำรได้สองทำง  ทำงหน้ำ
เว็บไซต์  (Q&A)  ยกตัวอย่ำงเช่น  Web board, กล่องข้อควำมถำม – ตอบ, Messenger Live Chat, Chatbot  
เป็นต้น 
    2.9 คณะกรรมกำรจัดท ำตัวช้ีวัดที่  9  กำรเปิดเผยข้อมูล 
          ตัวชี้วัดย่อยที่  9.1  ข้อมูลพื้นฐำน  O9  Social  Network  ประกอบด้วย 

3.9.1  นำงเฉลียว  เอ่ียมสกุล      รองผู้อ ำนวยกำร สพป.อ่ำงทอง          ประธำนกรรมกำร 
3.9.2  นำงณัชภัษสรณ์ สิริอัคคะโชติ   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร                         กรรมกำร 
3.9.3  นำงสุณี  บุญเลิศ       นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร           กรรมกำร 
3.9.4  นำงสำวสุประวีณ์ ทิพย์พิมล     นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร           กรรมกำร 
3.9.5  นำงสำวปริฉัตร  ยิ้มพงษ์       นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร           กรรมกำร 
3.9.6  นำยเฉลิมวุฒิ  ดีนุช      พนักงำนรำชกำร             กรรมกำร 
3.9.7  นำงสมคิด ชีระภำกร               ปฏิบตัิหน้ำที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมทำงไกลฯ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
3.9.8  นำยกฤษดำ  มีสกุล  ลูกจ้ำงชั่วครำว          กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
/มีหน้ำที่.... 
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     มีหน้ำที ่ จัดท ำเอกสำรประกอบกำรประเมิน  ดังนี้ 

            1. แสดงต ำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงำนที่สำมำรถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ำยสังคมออนไลน์ 
ของหน่วยงำน  ยกตัวอย่ำงเช่น  Facebook, Twitter, Instagram  เป็นต้น 
    2.10 คณะกรรมกำรจัดท ำตัวชี้วัดที่  9  กำรเปิดเผยข้อมูล 
          ตัวชี้วัดย่อยที่  9.2  กำรบริหำรงำน  O10 แผนด ำเนินงำนประจ ำปี  ประกอบด้วย 

2.10.1  นำงเฉลียว  เอ่ียมสกุล   รองผู้อ ำนวยกำร สพป.อ่ำงทอง          ประธำนกรรมกำร 
 2.10.2  นำงสำวอำรีย์  บุญเสริม  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน      รองประธำนกรรมกำร 
 2.10.3  นำงไพฑูรย์ จิตใส   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร          กรรมกำร 
 2.10.4  นำงกมลวรรณ ยี่สุ่นศรี  เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน                กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 มีหน้ำที ่ จัดเตรียมเอกสำรหลักฐำน  ดังนี้ 
             1. แสดงแผนกำรด ำเนินภำรกิจของหน่วยงำนที่มีระยะเวลำ  1  ปีงบประมำณ   

  2. มีข้อมูลรำยละเอียดของแผนฯ  อย่ำงน้อยประกอบด้วย  โครงกำรหรือกิจกรรม งบประมำณ
ที่ใช้  ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร   
             3. เป็นแผนที่มีระยะเวลำบังคับใช้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
    2.11 คณะกรรมกำรจัดท ำตัวชี้วัดที่  9  กำรเปิดเผยข้อมูล 
          ตัวชี้วัดย่อยที่  9.2  กำรบริหำรงำน  O11 รำยงำนกำรก ำกับ ติดตำม กำรด ำเนินงำน ประจ ำปี    
รอบ  6  เดือน   ประกอบด้วย 
 2.11.1  นำงเฉลียว  เอ่ียมสกุล   รองผู้อ ำนวยกำร สพป.อ่ำงทอง          ประธำนกรรมกำร 
 2.11.2  นำงสำวอำรีย์  บุญเสริม  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน                    กรรมกำร 
 2.11.3  นำงกมลวรรณ  ยี่สุ่นศรี       เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน                      กรรมกำร 
 2.11.4  นำงไพฑูรย์ จิตใส    นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร        กรรมกำรและเลขำนุกำร  

มีหน้ำที่  จัดเตรียมเอกสำรหลักฐำน  ดังนี้ 
   1. แสดงควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนตำมแผนด ำเนินงำนประจ ำปี  ในข้อ  O10 

 2. มี เนื้ อหำหรือรำยละเอียดควำมก้ำวหน้ำ  อย่ำงน้อยประกอบด้วย  ควำมก้ำวหน้ำ 
กำรด ำเนินกำรแต่ละโครงกำร/กิจกรรม  รำยละเอียดงบประมำณที่ใช้ด ำเนินงำน  
   3. สำมำรถจัดท ำข้อมูลเป็นแบบรำยเดือน  หรือรำยไตรมำส  หรือรำย  6  เดือน  ที่มีข้อมูล
ครอบคลุมในระยะเวลำ  6  เดือนแรก  ของปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565 
     2.12 คณะกรรมกำรจัดท ำตัวช้ีวัดที่  9  กำรเปิดเผยข้อมูล 
          ตัวชี้วัดย่อยที่  9.2  กำรบริหำรงำน  O12 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี  ประกอบด้วย 
 2.12.1  นำงเฉลียว  เอ่ียมสกุล   รองผู้อ ำนวยกำร สพป.อ่ำงทอง          ประธำนกรรมกำร 
 2.12.2  นำงสำวอำรีย์  บุญเสริม  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน                    กรรมกำร 
 2.12.3  นำงกมลวรรณ ยี่สุ่นศรี  เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน                    กรรมกำร 
 2.12.4  นำงไพฑูรย์ จิตใส    นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 มีหน้ำที่  จัดเตรียมเอกสำรหลักฐำน  ดังนี้ 
   1. แสดงผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนด ำเนินงำนประจ ำปี 
   2. มีข้อมูลรำยละเอียดสรุปผลกำรด ำเนินงำน  อย่ำงน้อยประกอบด้วย  ผลกำรด ำเนินกำร
โครงกำรหรือกิจกรรม  ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ปัญหำอุปสรรค  และข้อเสนอแนะ  
   3. เป็นรำยงำนผลของปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 

/2.13 คณะกรรมกำร.... 
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     2.13 คณะกรรมกำรจัดท ำตัวชี้วัดที่  9  กำรเปิดเผยข้อมูล 
          ตัวชี้วัดย่อยที่  9.2  กำรบริหำรงำน  O13 คู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน ประกอบด้วย 
 2.13.1  นำยสมเกียรติ  แก้วมณี        รองผู้อ ำนวยกำร สพป.อ่ำงทอง           ประธำนกรรมกำร 

2.13.2  นำงเฉลียว  เอ่ียมสกุล  รองผู้อ ำนวยกำร สพป.อ่ำงทอง           กรรมกำร 
2.13.3  นำยสุชำติ  ทองมำ  รองผู้อ ำนวยกำร สพป.อ่ำงทอง           กรรมกำร 

 2.13.4  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มภำรกิจทุกกลุ่ม/ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน                    กรรมกำร 
 2.13.5  บุคลำกรใน สพป.อ่ำงทอง ทุกคน                        กรรมกำร 
 2.13.6  นำงสำวปริฉัตร  ยิ้มพงษ์  นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 2.13.7  นำงสำวกมลพรรณ  สินนอก ลูกจ้ำงชั่วครำว                   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่  จัดเตรียมเอกสำรหลักฐำน  ดังนี้ 
 1. แสดงคู่มือหรือแนวทำงกำรปฏิบัติงำนที่เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน  ใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็น 

มำตรฐำนเดียวกัน ทุกกลุ่ม/หน่วย 
   2. มีข้อมูลรำยละเอียดของกำรปฏิบัติงำน  อย่ำงน้อยประกอบด้วย  เป็นคู่มือปฏิบัติภำรกิจใด 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่หรือพนักงำนต ำแหน่งใด  และก ำหนดวิธีกำรขั้นตอนกำรปฏิบัติอย่ำงไร  
     2.14 คณะกรรมกำรจัดท ำตัวชี้วัดที่  9  กำรเปิดเผยข้อมูล 
          ตัวชี้วัดย่อยที่  9.2  กำรบริหำรงำน  O14 คู่มือหรือมำตรฐำนกำรให้บริกำร ประกอบด้วย 
 2.14.1  นำยสมเกียรติ  แก้วมณี        รองผู้อ ำนวยกำร สพป.อ่ำงทอง           ประธำนกรรมกำร 

2.14.2  นำงเฉลียว  เอ่ียมสกุล  รองผู้อ ำนวยกำร สพป.อ่ำงทอง           กรรมกำร 
2.14.3  นำยสุชำติ  ทองมำ  รองผู้อ ำนวยกำร สพป.อ่ำงทอง           กรรมกำร 

 2.14.4  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มภำรกิจทุกกลุ่ม/ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน                    กรรมกำร 
 2.14.5  บุคลำกรใน สพป.อ่ำงทอง ทุกคน                        กรรมกำร 
 2.13.6  นำงสำวปริฉัตร  ยิ้มพงษ์  นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 2.13.7  นำงสำวกมลพรรณ  สินนอก ลูกจ้ำงชั่วครำว                   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  

มีหน้ำที่  จัดเตรียมเอกสำรหลักฐำน  ดังนี้ 
 1. แสดงคู่มือกำรให้บริกำร  หรือคู่มือแนวทำงกำรปฏิบัติที่ผู้รับบริกำรหรือผู้มำติดต่อกับ

หน่วยงำนใช้เป็นข้อมูลในกำรขอรับบริกำรหรือติดต่อกับหน่วยงำน 
 2. มีข้อมูลรำยละเอียดของกำรปฏิบัติ  อย่ำงน้อยประกอบด้วย  ประเภทงำนให้บริกำร  ขั้นตอน

กำรให้บริกำร  แผนผัง/แผนภูมิกำรให้บริกำร  ระยะเวลำที่ใช้ในกำรให้บริกำร  และผู้รับผิดชอบกำรให้บริกำร 
3. หน่วยงำนจะต้องเปิดเผยอย่ำงน้อย  3  คู่มือ  

     2.15 คณะกรรมกำรจัดท ำตัวชี้วัดที่  9  กำรเปิดเผยข้อมูล 
          ตัวชี้วัดย่อยที่  9.2  กำรบริหำรงำน  O15  ข้อมูลเชิงสถิติกำรให้บริกำร  ประกอบด้วย 
 2.15.1 นำยสมเกียรติ  แก้วมณี        รองผู้อ ำนวยกำร สพป.อ่ำงทอง           ประธำนกรรมกำร 

2.15.2 นำงเฉลียว  เอ่ียมสกุล  รองผู้อ ำนวยกำร สพป.อ่ำงทอง           กรรมกำร 
2.15.3 นำยสุชำติ  ทองมำ  รองผู้อ ำนวยกำร สพป.อ่ำงทอง           กรรมกำร 

 2.15.4 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มภำรกิจทุกกลุ่ม/ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน                    กรรมกำร 
 2.15.5 บุคลำกรใน สพป.อ่ำงทอง ทุกคน                        กรรมกำร 
 2.13.6  นำงสำวปริฉัตร  ยิ้มพงษ์  นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 2.13.7  นำงสำวกมลพรรณ  สินนอก ลูกจ้ำงชั่วครำว                   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร         
มีหน้ำที่  จัดเตรียมเอกสำรหลักฐำน  ดังนี้ 

            1. แสดงข้อมูลสถิติกำรให้บริกำรของหน่วยงำน 
/2. สำมำรถ.... 
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            2. สำมำรถจัดท ำข้อมูลเป็นรำยเดือน  หรือรำยไตรมำส  หรือรำย  6  เดือน  ที่มีข้อมูล

ครอบคลุมในระยะเวลำ  6  เดือนแรกของปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565 
     2.16 คณะกรรมกำรจัดท ำตัวชี้วัดที่  9  กำรเปิดเผยข้อมูล 
          ตัวชี้วัดย่อยที่  9.2  กำรบริหำรงำน  O16  รำยงำนผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจกำรให้บริกำร
ประกอบด้วย 
 2.16.1  นำยสมเกียรติ  แก้วมณี        รองผู้อ ำนวยกำร สพป.อ่ำงทอง           ประธำนกรรมกำร 

2.16.2  นำงเฉลียว  เอ่ียมสกุล  รองผู้อ ำนวยกำร สพป.อ่ำงทอง           กรรมกำร 
2.16.3  นำยสุชำติ  ทองมำ  รองผู้อ ำนวยกำร สพป.อ่ำงทอง           กรรมกำร 

 2.16.4  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มภำรกิจทุกกลุ่ม/ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน           กรรมกำร 
 2.16.5  บุคลำกรใน สพป.อ่ำงทอง ทุกคน                        กรรมกำร 
 2.16.6  นำงสมคิด  ชีระภำกร   ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มส่งเสรมิกำรศึกษำทำงไกลฯ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 2.16.7  นำยกฤษดำ  มีสกุล   ลูกจ้ำงชั่วครำว                   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่  จัดเตรียมเอกสำรหลักฐำน  ดังนี้ 
            1. แสดงผลส ำรวจควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรของหน่วยงำน 
   2. เป็นรำยงำนผลของปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

     2.17 คณะกรรมกำรจัดท ำตัวชี้วัดที่  9  กำรเปิดเผยข้อมูล 
          ตัวชี้วัดย่อยที่  9.2  กำรบริหำรงำน  O17  E-Service  ประกอบด้วย 
 2.17.1 นำยสมเกียรติ  แก้วมณี        รองผู้อ ำนวยกำร สพป.อ่ำงทอง           ประธำนกรรมกำร 

2.17.2 นำงเฉลียว  เอ่ียมสกุล  รองผู้อ ำนวยกำร สพป.อ่ำงทอง           กรรมกำร 
2.17.3 นำยสุชำติ  ทองมำ  รองผู้อ ำนวยกำร สพป.อ่ำงทอง           กรรมกำร 

 2.17.4 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มภำรกิจทุกกลุ่ม/ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน           กรรมกำร 
 2.17.5 บุคลำกรใน สพป.อ่ำงทอง ทุกคน                        กรรมกำร 
 2.17.6 นำงสมคิด  ชีระภำกร   ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 2.17.7 นำยกฤษดำ  มีสกุล   ลูกจ้ำงชั่วครำว                   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่  จัดเตรียมเอกสำรหลักฐำน  ดังนี้ 
 1. แสดงช่องทำงกำรให้บริกำรข้อมูลหรือธุรกรรมภำครัฐสอดคล้องกับภำรกิจของหน่วยงำนผ่ำน

เครือข่ำยอินเทอร์เน็ต  โดยผู้ขอรับบริกำรไม่จ ำเป็นต้องเดินทำงมำยังหน่วยงำน 
     2. สำมำรถเข้ำถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทำงข้ำงต้นได้จำกเว็บไซต์หลักของหน่วยงำน 

     2.18 คณะกรรมกำรจัดท ำตัวช้ีวัดที่  9  กำรเปิดเผยข้อมูล 
          ตัวชี้วัดย่อยที่  9.3 กำรบริหำรเงินงบประมำณ  O18  แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี 
ประกอบด้วย 
 2.18.1  นำงเฉลียว  เอ่ียมสกุล   รองผู้อ ำนวยกำร สพป.อ่ำงทอง          ประธำนกรรมกำร 
 2.18.2  นำงสำวอำรีย์  บุญเสริม  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน                    กรรมกำร 
 2.18.3  นำงไพฑูรย์ จิตใส   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร            กรรมกำร 
 2.18.4  นำงกมลวรรณ ยี่สุ่นศรี   เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน         กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่  จัดเตรียมเอกสำรหลักฐำน  ดังนี้ 
            1. แสดงแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนที่มีระยะ 1 ปีงบประมำณ 

  2. มีข้อมูลรำยละเอียดของแผนฯ อย่ำงน้อยประกอบด้วย  งบประมำณตำมแหล่งที่ได้รับ 
กำรจัดสรรและงบประมำณตำมประเภทรำยกำรใช้จ่ำย  

  3. เป็นแผนที่มีระยะเวลำบังคบัใช้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
/2.19 คณะกรรมกำร.... 
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     2.19 คณะกรรมกำรจัดท ำตัวชี้วัดที่  9  กำรเปิดเผยข้อมูล 
          ตัวชี้วัดย่อยที่  9.3 กำรบริหำรเงินงบประมำณ  O19  รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ รอบ  6  เดือน  ประกอบด้วย 
 2.19.1  นำงเฉลียว  เอ่ียมสกุล   รองผู้อ ำนวยกำร สพป.อ่ำงทอง           ประธำนกรรมกำร 
 2.19.2  นำงสำยสุนีย์  คสรมิตร  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์            กรรมกำร   
 2.19.3  นำงสำวอำรีย์  บุญเสริม  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน                        กรรมกำร 
 2.19.4  นำงสำวศิริพร  อ ำนำจเรืองไกร   นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร          กรรมกำร 
 2.19.5  นำงไพฑูรย์ จิตใส   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร          กรรมกำร 
 2.19.6  นำงกมลวรรณ ยี่สุ่นศรี  เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน             กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 2.19.7  นำงสำวพิธำร  จริยำปัญญำพร   ลูกจ้ำงชั่วครำว                                  ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่  จัดเตรียมเอกสำรหลักฐำน  ดังนี้ 
  1. แสดงควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี  ในข้อ  O18 
  2. มีข้อมูลรำยละเอียดควำมก้ำวหน้ำ  อย่ำงน้อยประกอบด้วย  ควำมก้ำวหน้ำกำรใช้จ่ำย

งบประมำณ 
  3. สำมำรถจัดท ำข้อมูลเป็นรำยเดือน  หรือรำยไตรมำส  หรือรำย  6  เดือน  ที่มีข้อมูล

ครอบคลุมในระยะเวลำ  6  เดือนแรกของปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565 
     2.20 คณะกรรมกำรจัดท ำตัวชี้วัดที่  9  กำรเปิดเผยข้อมูล 
          ตัวชี้วัดย่อยที่  9.3 กำรบริหำรเงินงบประมำณ  O20 รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี
ประกอบด้วย 
 2.20.1  นำงเฉลียว  เอ่ียมสกุล   รองผู้อ ำนวยกำร สพป.อ่ำงทอง           ประธำนกรรมกำร 
 2.20.2  นำงสำยสุนีย์  ควรมิตร  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์            กรรมกำร   
 2.20.3  นำงสำวอำรีย์  บุญเสริม  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน                    กรรมกำร 
 2.20.4  นำงสำวศิริพร  อ ำนำจเรืองไกร   นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร                    กรรมกำร 
 2.20.5  นำงไพฑูรย์ จิตใส            นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร           กรรมกำร 
 2.20.6  นำงกมลวรรณ ยี่สุ่นศรี  เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน             กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 2.20.7  นำงสำวพิธำร  จริยำปัญญำพร   ลูกจ้ำงชั่วครำว         ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่  จัดเตรียมเอกสำรหลักฐำน  ดังนี้ 
            1. แสดงผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี 
            2. มีข้อมูลรำยละเอียดสรุปผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  อย่ำงน้อยประกอบด้วย  ผลกำรใช้จ่ำย

งบประมำณ  ปัญหำอุปสรรค  และข้อเสนอแนะ  
            3. เป็นรำยงำนผลของปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

     2.21 คณะกรรมกำรจัดท ำตัวช้ีวัดที่  9  กำรเปิดเผยข้อมูล 
          ตัวชี้วัดย่อยที่  9.3 กำรบริหำรเงินงบประมำณ  O21 แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือแผนกำรจัดหำพัสดุ
ประกอบด้วย 

2.21.1  นำงเฉลียว  เอ่ียมสกุล    รองผู้อ ำนวยกำร สพป.อ่ำงทอง           ประธำนกรรมกำร 
 2.21.2  นำงสำยสุนีย์  ควรมิตร    ผู้อ ำนวยกำรกลุม่บริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์  รองประธำนกรรมกำร 
 2.21.3  นำงสำวอรุณี  จึงสวัสดิ์    นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำรพิเศษ          กรรมกำร 
 2.21.4  นำงสำวสุภำ  พงษ์หวั่น    นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร                       กรรมกำร 
 2.21.5  นำงอังคณำ  อินสุวรรณ์    นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร                    กรรมกำร
 2.21.6  นำงสำวศิริพร  อ ำนำจเรืองไกร   นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร             กรรมกำร 

/2.21.7 นำงอรนุช.... 
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 2.21.7  นำงอรนุช  ชูเทียน    นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำร             กรรมกำรและเลขำนุกำร   
 2.21.8  นำงสำวพิธำร  จริยำปัญญำพร   ลูกจ้ำงชั่วครำว       กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่  จัดเตรียมเอกสำรหลักฐำน  ดังนี้ 
  1. แสดงแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือแผนกำรจัดหำพัสดุตำมที่หน่วยงำนจะต้องด ำเนินกำร 

ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 
  2. เป็นข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565   
     หมำยเหตุ : กรณีไม่มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มีวงเงินเกิน  5  แสนบำทหรือกำรจัดจ้ำงที่กฎหมำย

ไม่ได้ก ำหนดให้ต้องเผยแพร่แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  ให้หน่วยงำนอธิบำยเพ่ิมเติมโดยละเอียด  หรือเผยแพร่ว่ำไม่มี
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงในกรณีดังกล่ำว 
     2.22 คณะกรรมกำรจัดท ำตัวชี้วัดที่  9  กำรเปิดเผยข้อมูล 
          ตัวชี้วัดย่อยที่  9.3 กำรบริหำรเงินงบประมำณ  O22  ประกำศต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือ
กำรจัดหำพัสดุ  ประกอบด้วย 
     2.22.1  นำงเฉลียว  เอ่ียมสกุล        รองผู้อ ำนวยกำร สพป.อ่ำงทอง              ประธำนกรรมกำร 
 2.22.2  นำงสำยสุนีย์  ควรมิตร    ผู้อ ำนวยกำรกลุม่บริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์  รองประธำนกรรมกำร 
 2.22.3  นำงสำวอรุณี  จึงสวัสดิ์  นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำรพิเศษ          กรรมกำร 
 2.22.4  นำงสำวสุภำ  พงษ์หวั่น  นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร          กรรมกำร 
 2.22.5  นำงอังคณำ  อินสุวรรณ์  นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร          กรรมกำร 
 2.22.6  นำงสำวศิริพร  อ ำนำจเรืองไกร นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร          กรรมกำร 
 2.22.7  นำงอรนุช  ชูเทียน  นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำร   กรรมกำรและเลขำนุกำร   
 2.22.8  นำงสำวพิธำร  จริยำปัญญำพร    ลูกจ้ำงชั่วครำว       กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่  จัดเตรียมเอกสำรหลักฐำน  ดังนี้ 
  1. แสดงประกำศตำมท่ีหน่วยงำนจะต้องด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ 

กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560  ยกตัวอย่ำงเช่น ประกำศเชิญชวน ประกำศผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เป็นต้น 
  2. เป็นข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

     2.23 คณะกรรมกำรจัดท ำตัวชี้วัดที่  9  กำรเปิดเผยข้อมูล 
          ตัวชี้วัดย่อยที่  9.3 กำรบริหำรเงินงบประมำณ  O23 สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือกำรจัดหำพัสดุ
รำยเดือน  ประกอบด้วย 
     2.23.1  นำงเฉลียว  เอ่ียมสกุล        รองผู้อ ำนวยกำร สพป.อ่ำงทอง              ประธำนกรรมกำร 
 2.23.2  นำงสำยสุนีย์  ควรมิตร    ผู้อ ำนวยกำรกลุม่บริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์  รองประธำนกรรมกำร 
 2.23.3  นำงสำวอรุณี  จึงสวัสดิ์  นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำรพิเศษ          กรรมกำร 
 2.23.4  นำงสำวสุภำ  พงษ์หวั่น  นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร          กรรมกำร 
 2.23.5  นำงอังคณำ  อินสุวรรณ์  นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร          กรรมกำร 
 2.23.6  นำงสำวศิริพร  อ ำนำจเรืองไกร นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร          กรรมกำร 
 2.23.7  นำงอรนุช  ชูเทียน  นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำร   กรรมกำรและเลขำนุกำร   
 2.23.8  นำงสำวพิธำร  จริยำปัญญำพร    ลูกจ้ำงชั่วครำว       กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่  จัดเตรียมเอกสำรหลักฐำน  ดังนี้ 
  1. แสดงสรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำน (ตำมรูปแบบ สขร.1) 
  2. มีข้อมูลรำยละเอียดผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  อย่ำงน้อยประกอบด้วย  งำนที่ซื้อหรือจ้ำง วงเงิน 

ที่ซื้อหรือจ้ำง  รำคำกลำง วิธีกำรซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ  
ที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง  

/3. จ ำแนก.... 
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  3. จ ำแนกข้อมูลเป็นรำยเดือน  ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลำ  6  เดือนแรกของ

ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565   
   หมำยเหตุ : กรณีไม่มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่ำไม่มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงใน

เดือนนั้น) 
     2.24 คณะกรรมกำรจัดท ำตัวช้ีวัดที่  9  กำรเปิดเผยข้อมูล 
          ตัวชี้วัดย่อยที่  9.3 กำรบริหำรเงินงบประมำณ  O24 รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ
ประจ ำปี  ประกอบด้วย 
     2.24.1  นำงเฉลียว  เอ่ียมสกุล        รองผู้อ ำนวยกำร สพป.อ่ำงทอง              ประธำนกรรมกำร 
 2.24.2  นำงสำยสุนีย์  ควรมิตร    ผู้อ ำนวยกำรกลุม่บริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์  รองประธำนกรรมกำร 
 2.24.3  นำงสำวอรุณี  จึงสวัสดิ์  นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำรพิเศษ          กรรมกำร 
 2.24.4  นำงสำวสุภำ  พงษ์หวั่น  นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร          กรรมกำร 
 2.24.5  นำงอังคณำ  อินสุวรรณ์  นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร          กรรมกำร 
 2.24.6  นำงสำวศิริพร  อ ำนำจเรืองไกร นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร          กรรมกำร 
 2.24.7  นำงอรนุช  ชูเทียน  นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำร   กรรมกำรและเลขำนุกำร   
 2.24.8  นำงสำวพิธำร  จริยำปัญญำพร    ลูกจ้ำงชั่วครำว       กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  
          มีหน้ำที่  จัดเตรียมเอกสำรหลักฐำน  ดังนี้ 

  1. แสดงผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำน 
     2. มีข้อมูลรำยละเอียด  อย่ำงน้อยประกอบด้วย  งบประมำณที่ใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  ปัญหำ 

อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ      
  3. เป็นรำยงำนผลของปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

2.25 คณะกรรมกำรจัดท ำตัวชี้วัดที่  9  กำรเปิดเผยข้อมูล 
          ตัวชี้วัดย่อยที่  9.4  กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  O25 นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  
ประกอบด้วย 

2.25.1  นำยสมเกียรติ  แก้วมณี           รองผู้อ ำนวยกำร สพป.อ่ำงทอง           ประธำนกรรมกำร 
 2.25.2  นำงสำวนำถอนงค์ อ่อนจิตร        ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล รองประธำนกรรมกำร 
 2.25.3  นำงนันทยำ โสภณสรัญญำ          ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มพัฒนำครูฯ                    กรรมกำร 
 2.25.4  นำงหทัยรัตน์ ลักษณะจินดำ        ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มกฎหมำยและคดี                กรรมกำร 

2.25.5  นำงสำวอนุสสรำ  จันทนะ  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร                    กรรมกำร 
2.25.6  นำงสำวชุติพร  โดษะนันทน์ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร          กรรมกำร 

 2.25.7  นำยรพีพงษ์  นึกอุ่นจิตร์  นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร                    กรรมกำร 
 2.25.8  นำงสำวฐิติมำ  ชนะพำล    นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร                    กรรมกำร 
 2.25.9  นำงสำวกิติยำกร  บุญอนันต์ เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน                    กรรมกำร 
 2.25.10  นำงวนิดำ  อุดมวิชิตกุล           นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร        กรรมกำรและเลขำนุกำร  
          มีหน้ำที ่ จัดเตรียมเอกสำรหลักฐำน  ดังนี้ 

 1. เป็นนโยบำยหรือแผนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงำน 
ในปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565 

2. แสดงนโยบำยของผู้บริหำรสูงสุด  หรือแผนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรที่ก ำหนดในนำม
ของหน่วยงำน 

 
/2.26 คณะกรรมกำร.... 
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     2.26 คณะกรรมกำรจัดท ำตัวช้ีวัดที่  9  กำรเปิดเผยข้อมูล 
          ตัวชี้วัดย่อยที่  9.4  กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  O26 กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล  ประกอบด้วย 

2.26.1  นำยสมเกียรติ  แก้วมณี           รองผู้อ ำนวยกำร สพป.อ่ำงทอง           ประธำนกรรมกำร 
 2.26.2  นำงสำวนำถอนงค์ อ่อนจิตร        ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล รองประธำนกรรมกำร 
 2.26.3  นำงนันทยำ โสภณสรัญญำ          ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มพัฒนำครูฯ                    กรรมกำร 
 2.26.4  นำงหทัยรัตน์ ลักษณะจินดำ        ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มกฎหมำยและคดี                กรรมกำร 

2.26.5  นำงสำวอนุสสรำ  จันทนะ  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร                    กรรมกำร 
2.26.6  นำงสำวชุติพร  โดษะนันทน์ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร          กรรมกำร 

 2.26.7  นำยรพีพงษ์  นึกอุ่นจิตร์  นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร                    กรรมกำร 
 2.26.8  นำงสำวฐิติมำ  ชนะพำล    นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร                    กรรมกำร 
 2.26.9  นำงสำวกิติยำกร  บุญอนันต์ เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน                    กรรมกำร 
 2.26.10  นำงวนิดำ  อุดมวิชิตกุล          นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร          กรรมกำรและเลขำนุกำร  
       มีหน้ำที่  จัดเตรียมเอกสำรหลักฐำน  ดังนี้ 

 1. แสดงกำรด ำเนินกำรที่มีควำมสอดรับตำมนโยบำยหรือแผนกำรบริหำร  และพัฒนำทรัพยำกร
บุคคล  ในข้อ  O25 

 2. เป็นกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
     2.27 คณะกรรมกำรจัดท ำตัวช้ีวัดที่  9  กำรเปิดเผยข้อมูล 
          ตัวชี้วัดย่อยที่  9.4  กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  O27 หลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล  ประกอบด้วย 

2.27.1  นำยสมเกียรติ  แก้วมณี           รองผู้อ ำนวยกำร สพป.อ่ำงทอง           ประธำนกรรมกำร 
 2.27.2  นำงสำวนำถอนงค์ อ่อนจิตร        ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล รองประธำนกรรมกำร 
 2.27.3  นำงนันทยำ โสภณสรัญญำ          ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มพัฒนำครูฯ                    กรรมกำร 
 2.27.4  นำงหทัยรัตน์ ลักษณะจินดำ        ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มกฎหมำยและคดี                กรรมกำร 

2.27.5  นำงสำวอนุสสรำ  จันทนะ  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร                    กรรมกำร 
2.27.6  นำงสำวชุติพร  โดษะนันทน์ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร          กรรมกำร 

 2.27.7  นำยรพีพงษ์  นึกอุ่นจิตร์  นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร                    กรรมกำร 
 2.27.8  นำงสำวฐิติมำ  ชนะพำล    นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร                    กรรมกำร 
 2.27.9  นำงสำวกิติยำกร  บุญอนันต์ เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน                    กรรมกำร 
 2.27.10  นำงวนิดำ  อุดมวิชิตกุล           นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร         กรรมกำรและเลขำนุกำร  
          มีหน้ำที ่ จัดเตรียมเอกสำรหลักฐำน  ดังนี้ 
   1. แสดงหลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลทีย่ังใช้บังคับในหน่วยงำนใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  อย่ำงน้อยประกอบด้วย 

      - กำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกร 
      - กำรบรรจุและแต่งตั้งบุคลำกร 
      - กำรพัฒนำบุคลำกร 
      - กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนบุคลำกร 
      - กำรให้คุณให้โทษและกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจ 

/หมำยเหตุ.... 
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        หมำยเหตุ : กรณีหน่วยงำนใช้หลักเกณฑ์ขององค์กรกลำงบริหำรงำนบุคคลหน่วยงำน

สำมำรถน ำหลักเกณฑ์ดังกล่ำวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
    2.28 คณะกรรมกำรจัดท ำตัวชี้วัดที่  9  กำรเปิดเผยข้อมูล 
          ตัวชี้วัดย่อยที่  9.4  กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  O28 รำยงำนผลกำรบริหำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคลประจ ำปี  ประกอบด้วย 

2.28.1  นำยสมเกียรติ  แก้วมณี           รองผู้อ ำนวยกำร สพป.อ่ำงทอง           ประธำนกรรมกำร 
 2.28.2  นำงสำวนำถอนงค์ อ่อนจิตร        ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล รองประธำนกรรมกำร 
 2.28.3  นำงนันทยำ โสภณสรัญญำ          ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มพัฒนำครูฯ                    กรรมกำร 
 2.28.4  นำงหทัยรัตน์ ลักษณะจินดำ        ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มกฎหมำยและคดี                กรรมกำร 

2.28.5  นำงสำวอนุสสรำ  จันทนะ  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร                    กรรมกำร 
2.28.6  นำงสำวชุติพร  โดษะนันทน์ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร          กรรมกำร 

 2.28.7  นำยรพีพงษ์  นึกอุ่นจิตร์  นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร                    กรรมกำร 
 2.28.8  นำงสำวฐิติมำ  ชนะพำล    นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร                    กรรมกำร 
 2.28.9  นำงสำวกิติยำกร  บุญอนันต์ เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน                    กรรมกำร 
 2.28.10  นำงวนิดำ  อุดมวิชิตกุล           นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร         กรรมกำรและเลขำนุกำร 
          มีหน้ำที ่ จัดเตรียมเอกสำรหลักฐำน  ดังนี้ 

1. แสดงผลกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
2. มีข้อมูลรำยละเอียดของกำรด ำเนินกำร  อย่ำงน้อยประกอบด้วย  ผลกำรด ำเนินกำร 

ตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  ปัญหำอุปสรรค  และข้อเสนอแนะ  ผลกำรวิเครำะห์กำรบริหำรและ
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล  

3. เป็นรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
     2.29 คณะกรรมกำรจัดท ำตัวช้ีวัดที่  9  กำรเปิดเผยข้อมูล 

ตัวช้ีวัดย่อยที่  9.5 กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส  O29 แนวปฏิบัติกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน กำรทุจริต 
และประพฤติมิชอบ  ประกอบด้วย 

2.29.1  นำยมงคล  รุ่งสว่ำง  ผู้อ ำนวยกำร สพป.อ่ำงทอง           ประธำนกรรมกำร
 2.29.2  นำงสมคิด  ชีระภำกร  ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมทำงไกลฯ          กรรมกำร 
          2.29.3  นำงสำวปริฉตัร  ยิ้มพงษ์  นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร           กรรมกำร 
 2.29.4  นำงหทัยรัตน์ ลักษณะจินดำ  ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มกฎหมำยและคดี    กรรมกำรและเลขำนกุำร  
 มีหน้ำที่  จัดเตรียมเอกสำรหลักฐำน  ดังนี้ 
    1. แสดงคู่มือหรือแนวทำงกำรด ำเนินกำรต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน 
    2. มีข้อมูลรำยละเอียดของกำรปฏิบัติงำน  อย่ำงน้อยประกอบด้วย  รำยละเอียดวิธีกำร 
ที่บุคคลภำยนอกจะท ำกำรร้องเรียน  รำยละเอียดขั้นตอนหรือวิธีกำรในกำรจัดกำรต่อเรื่องร้องเรียน  ส่วนงำน 
ที่รับผิดชอบ  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
     2.30 คณะกรรมกำรจัดท ำตัวชี้วัดที่  9  กำรเปิดเผยข้อมูล 

ตัวช้ีวัดย่อยที่  9.5  กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส  O30 ช่องทำงแจ้งเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย 

2.30.1  นำยมงคล  รุ่งสว่ำง  ผู้อ ำนวยกำร สพป.อ่ำงทอง           ประธำนกรรมกำร 
/2.30.2 นำงสมคิด.... 
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2.30.2  นำงสมคิด  ชีระภำกร  ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมทำงไกลฯ          กรรมกำร 

          2.30.3  นำงสำวปริฉตัร  ยิ้มพงษ์  นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร           กรรมกำร 
 2.30.4  นำงหทัยรัตน์ ลักษณะจินดำ  ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มกฎหมำยและคดี    กรรมกำรและเลขำนกุำร  
 มีหน้ำที่  จัดเตรียมเอกสำรหลักฐำน  ดังนี้ 

  1. แสดงช่องทำงที่บุคคลภำยนอกสำมำรถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติ 
มิชอบของเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนผ่ำนทำงช่องทำงออนไลน์ของหน่วยงำน  โดยแยกต่ำงหำกจำกช่องทำงกำร
ร้องเรียนทั่วไป เพ่ือเป็นกำรคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบำะแสและเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติกำรจัดกำรเรื่อง
ร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    2. สำมำรถเข้ำถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทำงข้ำงต้นได้จำกเว็บไซต์หลักของหน่วยงำน 
    2.31 คณะกรรมกำรจัดท ำตัวชี้วัดที่  9  กำรเปิดเผยข้อมูล 

ตัวช้ีวัดย่อยที่  9.5 กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส  O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบประจ ำปี ประกอบด้วย 

2.31.1  นำยมงคล  รุ่งสว่ำง  ผู้อ ำนวยกำร สพป.อ่ำงทอง           ประธำนกรรมกำร 
2.31.2  นำงหทัยรัตน์ ลักษณะจินดำ        ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มกฎหมำยและคดี                กรรมกำร 

 มีหน้ำที ่ จัดเตรียมเอกสำรหลักฐำน  ดังนี้ 
    1. แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน 
    2. มีข้อมูลควำมก้ำวหน้ำกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  อย่ำงน้อย
ประกอบด้วย  จ ำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด  จ ำนวนเรื่องที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ  และจ ำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร  (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียน ให้เผยแพร่ว่ำไม่มีเรื่องร้องเรียน) 
    3. สำมำรถจัดท ำข้อมูลเป็นแบบรำยเดือน  หรือรำยไตรมำส  หรือรำย  6  เดือน  ที่มีข้อมูล
ครอบคลุมในระยะเวลำ  6  เดือนแรกของปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565 
   หมำยเหตุ :  กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียน  ให้เผยแพร่ว่ำไม่มีเรื่องร้องเรียน 
    2.32 คณะกรรมกำรจัดท ำตัวชี้วัดที่  9  กำรเปิดเผยข้อมูล 

ตัวช้ีวัดย่อยที่  9.5 กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส  O32 ช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็น ประกอบด้วย 
2.32.1 นำงเฉลียว  เอ่ียมสกุล  รองผู้อ ำนวยกำร สพป.อ่ำงทอง          ประธำนกรรมกำร 

 2.32.2 นำงณัชภัษสรณ์ สิริอัคคะโชติ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร                         กรรมกำร 
2.32.3 นำงสุณี  บุญเลิศ   นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร                    กรรมกำร 

 2.32.4  นำงสำวสุประวีณ์ ทิพย์พิมล นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร                    กรรมกำร 
 2.32.5  นำงสำวปริฉัตร  ยิ้มพงษ์  นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร           กรรมกำร 
 2.32.6  นำงวรำภรณ์  บุญใส  เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน                    กรรมกำร 
 2.32.7  นำงสำวกนกรัตน์  ทองดี  พนักงำนพิมพ์ ส 4            กรรมกำร 

2.32.8  นำยเฉลิมวุฒิ  ดีนุช  พนักงำนรำชกำร                              กรรมกำร 
2.32.9  นำงสำวกมลพรรณ  สินนอก ลูกจ้ำงชั่วครำว             กรรมกำร 

 2.32.10  นำงสมคิด ชีระภำกร      ปฏิบัติหน้ำท่ี ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 2.32.11 นำยกฤษดำ  มีสกุล  ลูกจ้ำงชั่วครำว          กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 มีหน้ำที ่ จัดเตรียมเอกสำรหลักฐำน  ดังนี้ 
    1. แสดงช่องทำงที่บุคคลภำยนอกสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นต่อกำรด ำเนินงำนตำมอ ำนำจ
หน้ำที่หรือภำรกิจของหน่วยงำนผ่ำนทำงช่องทำงออนไลน์ 

/2. สำมำรถเข้ำ.... 
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    2. สำมำรถเข้ำถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทำงข้ำงต้นได้จำกเว็บไซต์หลักของหน่วยงำน 
     2.33 คณะกรรมกำรจัดท ำตัวชี้วัดที่  9  กำรเปิดเผยข้อมูล 

ตัวช้ีวัดย่อยที่  9.5 กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส  O33 กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วมประกอบด้วย 
2.33.1  นำงเฉลียว  เอ่ียมสกุล  รองผู้อ ำนวยกำร สพป.อ่ำงทอง          ประธำนกรรมกำร 

 2.33.2  นำงณัชภัษสรณ์ สิริอัคคะโชติ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร     รองประธำนกรรมกำร 
 2.33.3  นำงสุณี  บุญเลิศ   นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร                    กรรมกำร 
 2.33.4  นำงสำวสุประวีณ์ ทิพย์พิมล นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร                    กรรมกำร 
 2.33.5  นำยเฉลิมวุฒิ  ดีนุช  พนักงำนรำชกำร                             กรรมกำร 
 2.33.6  นำงสำวกมลพรรณ  สินนอก ลูกจ้ำงชั่วครำว                      กรรมกำร 
 2.33.7  นำงสำวปริฉัตร  ยิ้มพงษ์           นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร                  กรรมกำร 
 2.33.8  นำงวรำภรณ์  บุญใส  เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน             กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 มีหน้ำที ่ จัดเตรียมเอกสำรหลักฐำน  ดังนี้ 
    1. แสดงกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงถึงกำรเปิดโอกำสให้บุคคลภำยนอกได้มีส่วนร่วม 
ในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน  ยกตัวอย่ำงเช่น  ร่วมวำงแผน  ร่วมด ำเนินกำร  ร่วมแลกเปลี่ยน 
ควำมคิดเห็น  และร่วมติดตำมประเมินผล 
    2. เป็นกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
    2.34 คณะกรรมกำรจัดท ำตัวชี้วัดที่  10 กำรป้องกันกำรทุจริต 

ตัวช้ีวัดย่อยที่  10.1  กำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต  O34  เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร 
ประกอบด้วย 

2.34.1  นำยมงคล  รุ่งสว่ำง        ผู้อ ำนวยกำร สพป.อ่ำงทอง           ประธำนกรรมกำร 
2.34.2  นำยสมเกียรติ  แก้วมณี  รองผู้อ ำนวยกำร สพป.อ่ำงทอง           กรรมกำร 
2.34.3  นำงเฉลียว  เอ่ียมสกุล  รองผู้อ ำนวยกำร สพป.อ่ำงทอง           กรรมกำร 
2.34.4  นำยสุชำติ  ทองมำ  รองผู้อ ำนวยกำร สพป.อ่ำงทอง           กรรมกำร 

 2.34.5  นำงณัชภัษสรณ์ สิริอัคคะโชติ       ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร                    กรรมกำร 
2.34.6  นำงสุณี  บุญเลิศ   นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร           กรรมกำร 

 2.34.7  นำงสำวปริฉัตร  ยิ้มพงษ์  นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร   กรรมกำรและเลขำนุกำร  

มีหน้ำที ่ จัดเตรียมเอกสำรหลักฐำน  ดังนี้ 
   เจตจ ำนงสุจริต 

  1. แสดงเนื้อหำเจตนำรมณ์หรือค ำม่ันว่ำจะปฏิบัติหน้ำที่และบริหำรหน่วยงำนอย่ำงซ่ือสัตย์ 
สุจริต  โปร่งใส  และเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล  (ด ำเนินกำรโดยผู้บริหำรสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงำน) 

  2. จัดท ำอย่ำงน้อย 2 ภำษำ  ได้แก่  ภำษำไทย และภำษำอังกฤษ 
  นโยบำยไม่รับของขวัญ  (No Gift Policy) 
  1. แสดงนโยบำยว่ำผู้บริหำร  เจ้ำหน้ำที่และบุคลำกรทุกคนจะต้องไม่มีกำรรับของขวัญ  (No 

Gift Policy)  (ด ำเนินกำรโดยผู้บริหำรสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงำน) 
  2. จัดกิจกรรมปลุกจิตส ำนึกหรือสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร  เช่น  กำรจัดอบรมให้ควำมรู้  กำร

จัดท ำโปสเตอร์ประชำสัมพันธ์  กำรสร้ำงควำมรับรู้ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์  เป็นต้น 
  3. เป็นกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565 
 

/2.35 คณะกรรมกำร.... 
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     2.35 คณะกรรมกำรจัดท ำตัวชี้วัดที่  10 กำรป้องกันกำรทุจริต 

ตัวช้ีวัดย่อยที่  10.1  กำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต  O35 กำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำร  
ประกอบด้วย 

2.35.1  นำยมงคล  รุ่งสว่ำง        ผู้อ ำนวยกำร สพป.อ่ำงทอง           ประธำนกรรมกำร 
2.35.2  นำยสมเกียรติ  แก้วมณี  รองผู้อ ำนวยกำร สพป.อ่ำงทอง           กรรมกำร 
2.35.3  นำงเฉลียว  เอ่ียมสกุล  รองผู้อ ำนวยกำร สพป.อ่ำงทอง           กรรมกำร 
2.35.4  นำยสุชำติ  ทองมำ  รองผู้อ ำนวยกำร สพป.อ่ำงทอง           กรรมกำร 
2.35.5  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มภำรกิจทุกกลุ่ม/ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน           กรรมกำร 
2.35.6  นำงณัชภัษสรณ์ สิริอัคคะโชติ       ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร           กรรมกำร 
2.35.7  นำงสุณี  บุญเลิศ   นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร           กรรมกำร 
2.35.8  นำงสำวสุประวีณ์  ทิพย์พิมล นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร                    กรรมกำร   
2.35.9  นำงวรำภรณ์  บุญใส  เจ้ำพนักงำนธรุกำรช ำนำญงำน           กรรมกำร 

 2.35.10  นำงสำวปริฉัตร  ยิ้มพงษ์  นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร   กรรมกำรและเลขำนุกำร  

 มีหน้ำที ่ จัดเตรียมเอกสำรหลักฐำน  ดังนี้ 
  1. แสดงกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงถึงกำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำรสูงสุดคนปัจจุบัน 
  2. เป็นกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงกำรให้ควำมส ำคัญกับกำรปรับปรุง  พัฒนำ 

และส่งเสริมหน่วยงำนด้ำนคุณธรรมควำมโปร่งใส 
  3. เป็นกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

    2.36 คณะกรรมกำรจัดท ำตัวชี้วัดที่  10 กำรป้องกันกำรทุจริต 
ตัวช้ีวัดย่อยที่  10.1  กำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต  O36 กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

ประจ ำปี  ประกอบด้วย 
2.36.1  นำยมงคล  รุ่งสว่ำง        ผู้อ ำนวยกำร สพป.อ่ำงทอง           ประธำนกรรมกำร 
2.36.2  นำยสมเกียรติ  แก้วมณี  รองผู้อ ำนวยกำร สพป.อ่ำงทอง           กรรมกำร 
2.36.3  นำงเฉลียว  เอ่ียมสกุล  รองผู้อ ำนวยกำร สพป.อ่ำงทอง           กรรมกำร 
2.36.4  นำยสุชำติ  ทองมำ  รองผู้อ ำนวยกำร สพป.อ่ำงทอง           กรรมกำร 
2.36.5  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มภำรกิจทุกกลุ่ม/ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน                     กรรมกำร 

 2.36.6 นำงหทัยรัตน์ ลักษณะจินดำ    ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มกฎหมำยและคดี   กรรมกำรและเลขำนุกำร  
 2.36.7  นำงสำวปริฉัตร  ยิ้มพงษ์      นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้ำที ่ จัดเตรียมเอกสำรหลักฐำน  ดังนี้ 
  1. แสดงผลกำรประเมินควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำนหรือกำรปฏิบัติหน้ำที่ที่อำจก่อให้เกิด 

กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  หรือก่อให้เกิดกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงำน 

    2. มีข้อมูลรำยละเอียดของผลกำรประเมิน  เช่น  เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง  และระดับของควำมเสี่ยง 
 มำตรกำรและกำรด ำเนินกำรในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง  เป็นต้น 

  3. เป็นกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
     2.37 คณะกรรมกำรจัดท ำตัวช้ีวัดที่  10 กำรป้องกันกำรทุจริต 

ตัวช้ีวัดย่อยที่  10.1  กำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต  O37 กำรด ำเนินกำรเพื่อจัดกำร 
ควำมเสี่ยงกำรทุจริต  ประกอบด้วย 

/2.37.1 นำยมงคล.... 
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2.37.1  นำยมงคล  รุ่งสว่ำง        ผู้อ ำนวยกำร สพป.อ่ำงทอง           ประธำนกรรมกำร 
2.37.2  นำยสมเกียรติ  แก้วมณี  รองผู้อ ำนวยกำร สพป.อ่ำงทอง           กรรมกำร 
2.37.3  นำงเฉลียว  เอ่ียมสกุล  รองผู้อ ำนวยกำร สพป.อ่ำงทอง           กรรมกำร 
2.37.4  นำยสุชำติ  ทองมำ  รองผู้อ ำนวยกำร สพป.อ่ำงทอง           กรรมกำร 
2.37.5  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มภำรกิจทุกกลุ่ม/ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน                     กรรมกำร 

 2.37.6  นำงหทัยรัตน์ ลักษณะจินดำ    ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มกฎหมำยและคดี  กรรมกำรและเลขำนุกำร  
 2.37.7 นำงสำวปริฉัตร  ยิ้มพงษ ์  นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
 มีหน้ำที ่ จัดเตรียมเอกสำรหลักฐำน  ดังนี้ 
    1. แสดงกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงถึงกำรจัดกำรควำมเสี่ยง  ในกรณีที่อำจก่อให้เกิด
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  หรือก่อให้เกิดกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชนส่วนรวมของ
หน่วยงำน 
    2. เป็นกิจกรรมหรือกำรด ำเนินกำรที่สอดคล้องกับมำตรกำรหรือกำรด ำเนินกำรเพ่ือบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยงตำมข้อ O36 
    3. เป็นกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
     2.38 คณะกรรมกำรจัดท ำตัวช้ีวัดที่  10 กำรป้องกันกำรทุจริต 

ตัวช้ีวัดย่อยที่  10.1  กำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต  O38 กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร 
ประกอบด้วย 

2.38.1  นำยมงคล  รุ่งสว่ำง        ผู้อ ำนวยกำร สพป.อ่ำงทอง           ประธำนกรรมกำร 
2.38.2  นำยสมเกียรติ  แก้วมณี  รองผู้อ ำนวยกำร สพป.อ่ำงทอง           กรรมกำร 
2.38.3  นำงเฉลียว  เอ่ียมสกุล  รองผู้อ ำนวยกำร สพป.อ่ำงทอง           กรรมกำร 
2.38.4  นำยสุชำติ  ทองมำ  รองผู้อ ำนวยกำร สพป.อ่ำงทอง           กรรมกำร 
2.38.5  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มภำรกิจทุกกลุ่ม/ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน           กรรมกำร
2.35.6  นำงสุณี  บุญเลิศ   นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร           กรรมกำร 
2.35.7  นำงสำวสุประวีณ์  ทิพย์พิมล นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร                    กรรมกำร   
2.35.8  นำงวรำภรณ์  บุญใส  เจ้ำพนักงำนธรุกำรช ำนำญงำน           กรรมกำร 

 2.38.9  นำงสำวปริฉัตร  ยิ้มพงษ ์   นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร   กรรมกำรและเลขำนุกำร  
  มีหน้ำที ่ จัดเตรียมเอกสำรหลักฐำน  ดังนี้ 
    1. แสดงกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงถึงกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้ำหน้ำที่ของ
หน่วยงำนมีทัศนคติ  ค่ำนิยมในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตส ำนึกที่ดี  รับผิดชอบต่อหน้ำที่  ตำม
ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอย่ำงชัดเจน  ไม่น้อยกว่ำ 5 กิจกรรม 
    2. เป็นกำรด ำเนินกำรที่หน่วยงำนเป็นผู้ด ำเนินกำรเอง 
    3. เป็นกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
     2.39 คณะกรรมกำรจัดท ำตัวช้ีวัดที่  10 กำรป้องกันกำรทุจริต 

ตัวช้ีวัดย่อยที่  10.1  กำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต  O39  แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต
ประจ ำปี  ประกอบด้วย 

2.39.1  นำงเฉลียว  เอ่ียมสกุล  รองผู้อ ำนวยกำร สพป.อ่ำงทอง          ประธำนกรรมกำร 
 2.39.2  นำงณัชภัษสรณ์ สิริอัคคะโชติ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร     รองประธำนกรรมกำร 
 2.39.3  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มภำรกิจทุกกลุ่ม/ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน          กรรมกำร 

/2.39.4 นำงสำวจีรำภรณ์.... 
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2.39.4  นำงสำวจีรำภรณ์  รอดเชื้อ  ศึกษำนิเทศก์             กรรมกำร 

 2.39.5  นำงสุณี  บุญเลิศ    นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร           กรรมกำร 
 2.39.6  นำงสำวปริฉัตร ยิ้มพงษ ์     นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร   กรรมกำรและเลขำนุกำร  
 มีหน้ำที ่ จัดเตรียมเอกสำรหลักฐำน  ดังนี้ 

  1. แสดงแผนปฏิบัติกำรที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันกำรทุจิตหรือกำรพัฒนำด้ำนคุณธรรมและ 
ควำมโปร่งใสของหน่วยงำน 

   2. มีข้อมูลรำยละเอียดของแผนฯ  อย่ำงน้อยประกอบด้วย  โครงกำร/กิจกรรม  งบประมำณ
และช่วงเวลำด ำเนินกำร 

  3. เป็นแผนฯ ที่มีระยะเวลำบังคบัใช้ครอบคลุมปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
     2.40 คณะกรรมกำรจัดท ำตัวช้ีวัดที่  10 กำรป้องกันกำรทุจริต 

ตัวช้ีวัดย่อยที่  10.1  กำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต  O40 รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำร
ด ำเนินกำรป้องกันกำรทุจริตประจ ำปี รอบ 6 เดือน ประกอบด้วย 
2.40.1  นำงเฉลียว  เอ่ียมสกุล  รองผู้อ ำนวยกำร สพป.อ่ำงทอง          ประธำนกรรมกำร 

 2.40.2  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มภำรกิจทุกกลุ่ม/ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน          กรรมกำร 
 2.40.3  นำงสุณี  บุญเลิศ   นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร          กรรมกำร 
 2.40.4  นำงสำวจีรำภรณ์  รอดเชื้อ   ศึกษำนิเทศก์             กรรมกำร 
 2.40.5  นำงสำวปริฉัตร  ยิ้มพงษ ์     นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร   กรรมกำรและเลขำนุกำร  
 มีหน้ำที ่ จัดเตรียมเอกสำรหลักฐำน  ดังนี้ 

  1. แสดงควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ตำมข้อ O39 
  2. มีข้อมูลรำยละเอียดควำมก้ำวหน้ำ  อย่ำงน้อยประกอบด้วย  ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินกำร

แต่ละโครงกำร/กิจกรรม  และรำยละเอียดงบประมำณที่ใช้ด ำเนินงำน  
   3. สำมำรถจัดท ำข้อมูลเป็นรำยเดือนหรือรำยไตรมำส  หรือรำย  6  เดือนแรกของปีงบประมำณ   

พ.ศ. 2565 
     2.41 คณะกรรมกำรจัดท ำตัวช้ีวัดที่  10 กำรป้องกันกำรทุจริต 

ตัวช้ีวัดย่อยที่  10.1  กำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต  O41 รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรป้องกัน 
กำรทุจริตประจ ำปี ประกอบด้วย 

2.41.1  นำงเฉลียว  เอ่ียมสกุล  รองผู้อ ำนวยกำร สพป.อ่ำงทอง          ประธำนกรรมกำร 
 2.41.2  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มภำรกิจทุกกลุ่ม/ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน                    กรรมกำร 
 2.41.3  นำงสุณี  บุญเลิศ   นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร          กรรมกำร 
 2.41.4  นำงสำวจีรำภรณ์  รอดเชื้อ   ศึกษำนิเทศก์             กรรมกำร 
 2.41.5  นำงสำวปริฉัตร  ยิ้มพงษ ์     นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร   กรรมกำรและเลขำนุกำร  
 มีหน้ำที ่ จัดเตรียมเอกสำรหลักฐำน  ดังนี้ 

  1. แสดงผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 
     2. มีข้อมูลรำยละเอียดสรุปผลกำรด ำเนินกำร  อย่ำงน้อยประกอบด้วย  ผลกำรด ำเนินกำร

โครงกำรหรือกิจกรรม  ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  ปัญหำอุปสรรค  และข้อเสนอแนะ  
  3. เป็นกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรป้องกันกำรทุจริตของปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 

/3.42 คณะกรรมกำร.... 
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    2.42 คณะกรรมกำรจัดท ำตัวชี้วัดที่  10  กำรป้องกันกำรทุจริต 
          ตัวชี้วัดย่อยที่  10.2  มำตรกำรภำยในเพื่อป้องกันกำรทุจริต  O42 มำตรกำรส่งเสริม 
คุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน  ประกอบด้วย 

2.42.1  นำยมงคล  รุ่งสว่ำง        ผู้อ ำนวยกำร สพป.อ่ำงทอง           ประธำนกรรมกำร 
2.42.2  นำยสมเกียรติ  แก้วมณี  รองผู้อ ำนวยกำร สพป.อ่ำงทอง           กรรมกำร 
2.42.3  นำงเฉลียว  เอ่ียมสกุล  รองผู้อ ำนวยกำร สพป.อ่ำงทอง           กรรมกำร 
2.42.4  นำยสุชำติ  ทองมำ  รองผู้อ ำนวยกำร สพป.อ่ำงทอง           กรรมกำร 

 2.42.5  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มภำรกิจทุกกลุ่ม/ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน                     กรรมกำร 
 2.42.6  นำงสุณี  บุญเลิศ     นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร           กรรมกำร 
 2.42.7  นำงสำวจีรำภรณ์  รอดเชื้อ   ศึกษำนิเทศก์                        กรรมกำร  
 2.42.8  นำงสำวปริฉัตร  ยิ้มพงษ ์  นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร          กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 มีหน้ำที ่ จัดเตรียมเอกสำรหลักฐำน  ดังนี้ 

     1. แสดงกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

  2. มีข้อมูลรำยละเอียดกำรวิเครำะห์  อย่ำงน้อยประกอบด้วย  ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือ
จุดอ่อนทีจ่ะต้องกำรแก้ไขโดยเร่งด่วน  ประเด็นที่จะต้องพัฒนำให้ดีขึ้นที่มีควำมสอดคล้องกับผลกำรประเมินฯ 

  3. มีกำรก ำหนดแนวทำงกำรน ำผลกำรวิเครำะห์ไปสู่กำรปฏิบัติหรือมำตรกำร  เพ่ือขับเคลื่อน
กำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำนให้ดีขึ้น  ซึ่งสอดคล้องตำมผลกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินฯ 
โดยมีรำยละเอียดต่ำง ๆ  อย่ำงน้อยประกอบด้วย  กำรก ำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  กำรก ำหนดขั้นตอนหรือ
วิธีกำรปฏิบัติ  กำรก ำหนดแนวทำงกำรก ำกับติดตำมให้น ำไปสู่กำรปฏิบัติและกำรรำยงำนผล 
     2.43 คณะกรรมกำรจัดท ำตัวช้ีวัดที่  10 กำรป้องกันกำรทุจริต 

ตัวช้ีวัดย่อยที่  10.2  มำตรกำรภำยในเพื่อป้องกันกำรทุจริต  O43 กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำร 
ส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน  ประกอบด้วย 

2.43.1  นำยมงคล  รุ่งสว่ำง        ผู้อ ำนวยกำร สพป.อ่ำงทอง           ประธำนกรรมกำร 
2.43.2  นำยสมเกียรติ  แก้วมณี  รองผู้อ ำนวยกำร สพป.อ่ำงทอง           กรรมกำร 
2.43.3  นำงเฉลียว  เอ่ียมสกุล  รองผู้อ ำนวยกำร สพป.อ่ำงทอง           กรรมกำร 
2.43.4  นำยสุชำติ  ทองมำ  รองผู้อ ำนวยกำร สพป.อ่ำงทอง           กรรมกำร 

 2.43.5  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มภำรกิจทุกกลุ่ม/ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน                     กรรมกำร
 2.43.6  นำงสุณี  บุญเลิศ     นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร           กรรมกำร 
 2.43.7  นำงสำวจีรำภรณ์  รอดเชื้อ   ศึกษำนิเทศก์                        กรรมกำร  
 2.43.8  นำงสำวปริฉัตร  ยิ้มพงษ ์  นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
 มีหน้ำที ่ จัดเตรียมเอกสำรหลักฐำน  ดังนี้ 

  1. แสดงควำมก้ำวหน้ำหรือผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและ 
ควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน 

  2. มีข้อมูลรำยละเอียดกำรน ำมำตรกำรเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน 
ในข้อ O42 ไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม 

  3. เป็นกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
 

/3. คณะกรรมกำร.... 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 


