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ค าน า 

   คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัดและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดการประเมิน แนวทางการประเมิน กระบวนการประเมิน 

ระเบียบวิธีการประเมิน และเพ่ือให้การประเมินบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด

เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ที่ระบุว่า “ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความ

ร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด า เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ใน

ปีงบประมาณ พงศ.2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามท่ีส านักงาน ป.ป.ช.ก าหนด” 

  ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ประสานความร่วมมือกับ

ส านักงาน ป.ป.ช. เพ่ือด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาทั้ง 225 เขต ผ่านระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System: ITAS) ที่ส านักงาน ป.ป.ช.พัฒนาขึ้น 

       หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์และ

สามารถสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมิน และกรอบการประเมินที่เป็นมาตรฐานในทิศทาง

เดียวกัน เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสและภาพลักษณ์ในการด าเนินงานของหน่วยงานอย่างได้ผล 

และบรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 

(พ.ศ.2560 – 2564) ที่ก าหนดไว้ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & 

Clean Thailand) ร่วมกันต่อไป 
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บทที่ 1 บทน า 

                  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้

พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความ

ตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)” 

ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์

ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่ง

ถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็น 

“มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน

ภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน ได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนา และยกระดับหน่วยงานใน

ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม และที่ผ่านมาพบว่า หลายหน่วยงานน าการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปเป็นกรอบในการพัฒนาและ

ยกระดับการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการและ

การอ านวยความสะดวกต่อประชาชน ให้เข้าถึงการบริการสาธารณะด้วยความเป็นธรรมผ่านการปฏิบัติงาน

อย่างมีมาตรฐานมีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ในด้านบริหาร

จดัการในหน่วยงานก็ยังพบว่าหน่วยงานให้ความส าคัญกับการป้องกันในประเด็นที่อาจเป็นความเสี่ยง หรือเป็น

ช่องทางที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และสามารถยับยั้งการ

ทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเท่าทันสถานการณ์ ซึ่งเมื่อหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศมี

การป้องกันการทุจริตเชิงรุกในลักษณะดังกล่าว ก็จะท าให้การทุจริตในภาพรวมของประเทศลดลงได้ในที่สุด 

ตลอดจนยังผลักดันให้เกิดทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงการท างานภายในหน่วยงานในภาพรวมของประเทศ

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย 

       การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด า เนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้เริ่ม

ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามล าดับ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้

หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการ

ประเมินตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ด าเนินการโดยใช้หลักการ
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ประเมิน เครื่องมือการประเมินเกณฑ์การประเมิน ระเบียบวิธีการประเมิน รวมถึงการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย

และหน่วยงานรับผิดชอบการประเมิน เช่นเดียวกับการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และในปี พ.ศ. 

2562 – 2564 ให้ด าเนินการโดยใช้แนวทาง และเครื่องมือการประเมิน ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาของส านักงาน 

ป.ป.ช. โดยจะมีการศึกษาทบทวนและปรับปรุงแนวทางการประเมิน จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทาง

วิชาการเกี่ยวกับเครื่องมือวัดเกี่ยวกับคุณธรรมความโปร่งใส และการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐจากทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ ร่วมกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนระบบการประเมิน รวม

ไปถึง ให้หัวหน้าส่วนราชการให้ความส าคัญกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐและน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด 

และให้หน่วยงานก ากับดูแลส่วนราชการพิจารณาน าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในขอบเขตความ

รับผิดชอบ 

                   การด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่ผ่านมา ถือว่าประสบความส าเร็จเป็นอย่างยิ่ง โดยได้รับ

ความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมเป็นอย่างดี และได้รับเสียงสะท้อนว่าการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนั้น เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้หน่วยงานที่รับการประเมินได้มี

การตรวจสอบและสอบทานตนเอง มีการปรับปรุงการด าเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลในส่วนที่ยัง

ขาดตกบกพร่อง มีการพัฒนาระบบงานให้เกิดความโปร่งใส มีการปรับปรุงการบริหารงานและการปฏิบัติงาน

อย่างเป็นธรรมทั้งต่อบุคลากรในหน่วยงานและต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานได้เป็นอย่างดี 

         ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากจะเป็นหน่วยงานระดับกรมที่รับการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานจากส านักงาน ป.ป.ช. แล้ว ยังเป็นหน่วยงานที่น าเครื่องมือ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 

Assessment: ITA) ไปขยายผลจนได้รับรางวัลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ( ITA Awards) จากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี ในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล วันที่ 9 ธันวาคม 2560 ในฐานะหน่วยงานที่ได้น าการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปขยายผลเพ่ือพัฒนายกระดับคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในหน่วยงานจนประสบความส าเร็จ โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสด าเนินงานของ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 225 อย่างต่อเนื่อง 



 

 
คู่มือการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

3 

 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2561 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้พัฒนา

นวัตกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในรูปแบบ

ออนไลน์ โดยมีแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บ

ข้อมูล รวดเร็วในการวิเคราะห์และประมวลผล โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลาจริง (Real-time-system) 

และการประเมินมีประสิทธิภาพ ลดภาระงานด้านเอกสาร (Paperless) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับ

การประเมิน โดยปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูล ให้เป็นแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ ลดขั้นตอนการลงพ้ืนที่เก็บ

ข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง และการรับรองเอกสาร/หลักฐาน เชิงประจักษ์ โดยคณะกรรมการจากส่วนกลาง แต่จะ

ก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้รับรองเอกสาร/หลักฐาน เชิงประจักษ์ ด้วยตนเอง 

  ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา ประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2562 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ประสานความ

ร่วมมือกับส านักงาน ป.ป.ช. เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้ง 225 เขต รับการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงาน ผ่านระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System: ITAS) ของส านักงาน ป.ป.ช. 

  นอกจากนี้ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2562 ยังถูกก าหนดเป็นตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัวชี้วัดที่ 6.4 การก ากับดูแลการทุจริต ในส่วนของการ

ประเมินการก ากับดูแลการทุจริตของผู้บริหารองค์การอีกด้วย 

                  ดังนั้น ขอให้ผู้รับผิดชอบการประเมินจ าเป็นต้องศึกษาเอกสารคู่มือการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562 ฉบับนี้ ให้เกิดความเข้าใจ รวมถึงศึกษาขั้นตอนการประเมิน กรอบระยะเวลาการด าเนินการ และ

การใช้งานระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment System: ITAS) เพ่ือให้การประเมินบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตาม

กรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
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บทที่ 2 เกณฑ์การประเมิน 

2.1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน 

 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิด 
การสนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI)  
ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและ 
แนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
เพ่ือน าไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าว 
ได้สังเคราะห์ประเด็นการส ารวจของแต่ละแหล่งข้อมูลที่องค์กรความโปร่งใสนานาชาติ  (Transparency 
International) น ามาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบกับการศึกษาข้อมูลทางวิชาการ
เพ่ิมเติม การเชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับเครื่องมืออ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง ท าให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส และ
การทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อม รวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ 
การทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิด
การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้  
โดยจ าแนกออกเป็น 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 
 

2.2 รายละเอียดเกณฑ์การประเมิน 
 ตัวช้ีวัดที ่1 การปฏิบัติหน้าที่ 
 ค าอธิบาย เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน  



 

 
คู่มือการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

5 

 

ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลัก
ตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว     
รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ      
ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม 
 นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อ่ืน ๆ ของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงาน ทั้งในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหน้าที่  และในกรณี 
ช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่น ๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต 
 แหล่งข้อมูล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
 ประเด็นส ารวจ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ดังต่อไปนี้ 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการ
แก่ผู้มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 โปร่งใสเป็นไปตามข้ันตอนที่ก าหนด     

 โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด     

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการ
แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการ 
ส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 มุ่งผลส าเร็จของงาน     

 ให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว     

 พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง     
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ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้  จากผู้มาติดต่อ  
เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม ่

มี ไม่มี 

 เงิน   

 ทรัพย์สิน   

 ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง 
เป็นต้น 

  

หมายเหตุ: เป็นการเรียกรับที่นอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนดให้รับได้ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ 
เป็นต้น 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
I5 ในช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากร 
ในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา 
หรือไม ่

มี ไม่มี 

 เงิน   

 ทรัพย์สิน   

 ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง 
เป็นต้น 

  

หมายเหตุ: การรับโดยธรรมจรรยา หมายถึง การรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติ
ตามขนบธรรมเนียม ประเพณ ีหรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือ
ภาคเอกชน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต 
หรือไม ่

มี ไม่มี 

 เงิน   

 ทรัพย์สิน   

 ประโยชน์อื่น ๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การอ านวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ 
เป็นต้น 
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 ตัวช้ีวัดที ่2 การใช้งบประมาณ 
 ค าอธิบาย เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน  
ต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 
การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ 
ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย 
 นอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 
 แหล่งข้อมูล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
 ประเด็นส ารวจ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ดังต่อไปนี้ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  
ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึง
ประเดน็ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

น้อยท่ีสุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 คุ้มค่า     

 ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีตั้งไว้     

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน 
ที่เป็นเท็จ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือ
ค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหา
พัสดุ  และการตรวจรับ พัสดุ ในลักษณะดังต่อไปนี้  
มากน้อยเพียงใด 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 โปร่งใส ตรวจสอบได้     

 เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง     

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม 
ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 สอบถาม     

 ทักท้วง     

 ร้องเรียน     

 
 ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อ านาจ 
 ค าอธิบาย เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน  
ต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผล  
การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและ 
ไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อ านาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือ  
ท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
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 นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจาก 
ผู้มีอ านาจ การซื้อขายต าแหน่ง หรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 
 แหล่งข้อมูล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
 ประเด็นส ารวจ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ดังต่อไปนี้ 
 ค านิยาม ผู้บังคับบัญชาของท่าน หมายถึง ผู้บังคับบัญชาตามสายงานในล าดับที่สูงกว่าท่าน 
และท าหน้าที่มอบหมายงานแก่ท่านโดยตรง 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I13 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มอบหมายงานแก่ท่าน 
อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: การมอบหมาย หมายถึง การมอบหมายงานตามต าแหน่งหน้าที่ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับ
คุณภาพของผลงาน มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้ เข้ารับ 
การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา 
อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I16 ผู้ บั งคับบัญชาของท่าน มีการสั่ งการให้ท่ าน 
ท าธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I17 ผู้ บั งคับบัญชาของท่าน มีการสั่ งการให้ท่ าน 
ท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต  
มากน้อยเพียงใด 

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน  
มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 ถูกแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ     

 มีการซื้อขายต าแหน่ง     

 เอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง     

 
 ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 ค าอธิบาย เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน  
ต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการน าทรัพย์สิน  
ของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ 
ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมี
กระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก 
 นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
ที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับ
ดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 
 แหล่งข้อมูล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
 ประเด็นส ารวจ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ดังต่อไปนี้ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สิน
ของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือน าไปให้กลุ่มหรือ
พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ 
ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก  
มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I21 กรณีที่ต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ 
ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการ 
ขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สิน
ของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง  
จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I24 หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบ
การ ใช้ทรั พย์ สิ นของราชการ  เ พ่ือป้ องกัน ไม่ ให้ 
มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง  
มากน้อยเพียงใด 
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 ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 ค าอธิบาย เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน  
ต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุด  
ในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต
ในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 
เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องท าให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้าง 
ความเชื่อมั่นให้บุคลกรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย 
 นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน 
รวมถึงการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการท างาน 
เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
 แหล่งข้อมูล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
 ประเด็นส ารวจ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ดังต่อไปนี้ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความส าคัญ
กับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด 

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I26 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่ มี ไม่มี 

 ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ   

 จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน   

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับ 
การแก้ไข มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: หากท่านเห็นว่าหน่วยงานของท่านไม่มีปัญหาการทุจริตให้ตอบ “มากที่สุด” 
 



 

 
คู่มือการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ประเด็นการประเมิน ระดับ 
I28 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการดังต่อไปนี้  
ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 เฝ้าระวัง     

 ตรวจสอบ     

 ลงโทษทางวินัย     

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I29 หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบ 
ของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  
ไปปรั บปรุ ง ก า รท า ง าน  เ พ่ื อป้ อ งกั นการทุ จ ริ ต 
ในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: ฝ่ายตรวจสอบภายใน หมายถึง ส่วนงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน 
 ฝ่ายตรวจสอบภายนอก หมายถึง หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบการด าเนินงานของ
 หน่วยงานภาครัฐ เช่น ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นต้น 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้น 
ในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็น
ดังต่อไปนี้ อย่างไร 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก     

 สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้     

 มั่นใจว่าจะมีการด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา     

 มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง     

 
 
 
 
 



 

 
คู่มือการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

14 

 

 ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 
 ค าอธิบาย เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการคุณภาพการด าเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ 
ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไป
อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการของหน่วยงาน 
แก่รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึง
การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับ
เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย 
 นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการด าเนินงานในภาพรวมของ
หน่วยงาน ที่จะต้องค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับ 
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
 แหล่งข้อมูล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
 ประเด็นส ารวจ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ ดังต่อไปนี้ 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/
ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อย
เพียงใด 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 โปร่งใสเป็นไปตามข้ันตอนที่ก าหนด     

 โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด     

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/
ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่อคนอ่ืน ๆ อย่างเท่าเทียมกัน 
มากน้อยเพียงใด 

    

 
 
 
 
 



 

 
คู่มือการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูล 
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ด า เ นิ น ก า ร / ใ ห้ บ ริ ก า ร แ ก่ ท่ า น  
อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบั งหรือบิดเบือนข้อมูล  
มากน้อยเพียงใด 

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

E4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ  
ร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต 
หรือให้บริการ หรือไม ่

มี ไม่มี 

 เงิน   

 ทรัพย์สิน   

 ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง 
เป็นต้น 

  

หมายเหตุ: เป็นการให้ที่นอกเหนือจากท่ีกฎหมายก าหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ เป็นต้น 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการด าเนินงาน โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อย
เพียงใด 

    

 
 ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 ค าอธิบาย เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูล 
ของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน 
โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการด าเนินงานของหน่วยงานและ
ข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สามารถส่งค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวล



 

 
คู่มือการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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สงสัยไดอ้ย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียน 
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 
 แหล่งข้อมูล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
 ประเด็นส ารวจ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ ดังต่อไปนี้ 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ  
มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน     

 มีช่องทางหลากหลาย     

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือ
ข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อย
เพียงใด 

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

มี ไม่มี 
E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การด าเนินงาน/การให้บริการ หรือไม ่

  

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบค าถาม 
เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงานได้อย่าง
ชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: หากท่านไม่มีข้อกังวลสงสัยให้ตอบ “มากที่สุด” 
 



 

 
คู่มือการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

มี ไม่มี 
E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงาน หรือไม ่

  

 
 ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 
 ค าอธิบาย เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนา
หน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการด้วย ทั้งนี้  นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควร  
ให้ความส าคัญกับการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากข้ึนอีกด้วย 
 แหล่งข้อมูล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
 ประเด็นส ารวจ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ ดังต่อไปนี้ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่ านติดต่อ มีการ
ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น 
มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: หากท่านติดต่อครั้งแรก ให้เปรียบเทียบกับคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการที่ท่านคาดหวังไว้  
ก่อนมาติดต่อ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและ
ขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อย
เพียงใด 

    

หมายเหตุ: หากท่านติดต่อครั้งแรก ให้เปรียบเทียบกับวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการที่ท่าน
คาดหวังไว้ก่อนมาติดต่อ 



 

 
คู่มือการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

มี ไม่มี 
E13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ ในการ ด าเนินงาน/ 
การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม ่

  

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ  
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วม 
ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของ
หน่วยงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: การมีส่วนร่วม เช่น ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตาม
ประเมินผล เป็นต้น 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

E15 หน่ วยงานที่ท่ านติดต่อ  มีการปรับปรุ งการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น  
มากน้อยเพียงใด 

    

 
 ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
 ค าอธิบาย เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เ พ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ 
(1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ 
แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่  
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็น
ข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน 



 

 
คู่มือการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
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 แหล่งข้อมูล เว็บไซต์หน่วยงาน 
 ประเด็นส ารวจ ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) ดังต่อไปนี้ 
 
 ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

ข้อมูลพื้นฐาน 
O1 โครงสร้างหน่วยงาน โครงสร้างหน่วยงาน อย่างน้อยจะต้องมีรายละเอียดการแบ่ง 

ส่วนงานภายในของหน่วยงาน 
O2 ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหาร จะต้องมีข้อมูล ชื่อ–นามสกุล และต าแหน่ง 

ของผู้บริหารสูงสุดและรองผู้บริหารสูงสุด 
O3 อ านาจหน้าที่ อ านาจหน้าที่ จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่หรือ

ภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด เช่น การแบ่ง
ส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2560 
เป็นต้น 

O4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับแผนพัฒนาหน่วยงาน
มากกว่า 1 ปี พร้อมรายละเอียด 

หมายเหตุ: *แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา บางหน่วยงานเรียกว่า แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือ 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 25XX – 25XX 

 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
ข้อมูลพื้นฐาน (ต่อ) 
O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย  

1) ที่อยู่ 2) หมายเลขโทรศัพท์ 3) หมายเลขโทรสาร  
4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E–Mail)  
5) แผนที่ตั้งของหน่วยงาน 

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีข้อมูลกฎหมายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เช่น พระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือมติ
คณะรัฐมนตรี เช่น 
- พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 



 

 
คู่มือการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
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(ฉบับที ่2) 
- พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2546 
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือ
เลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2550 
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการขยายชั้นเรียน 
ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2553 เป็นต้น 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ จะต้องมีข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับการด า เนินงานตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของ
หน่วยงาน โดยจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
O8 Q&A Q&A จ ะ ต้ อ ง มี ช่ อ ง ท า ง ที่ ผู้ รั บ บ ริ ก า ร  ห รื อ ผู้ มี 

ส่วนได้ส่วนเสีย สามารถสอบถามข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย 
และหน่วยงานสามารถตอบข้อสอบถามหรือสื่อสารโต้ตอบกัน
ได้ โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

O9 Social Network Social Network จะต้ อง มีช่ อ งทา งการ เ ชื่ อม โ ยง ไปสู่
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook 
Twitter Line เป็นต้น โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
คู่มือการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
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 ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 
 
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

แผนด าเนินงาน 
O10 แผนด าเนินงานประจ าปี แผนปฏิบัติราชการประจ าปีจะต้องมีข้อมูลแผนด า เนินงาน

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงานพร้อม
รายละเอียด 

O11 รายงานการก ากับติดตาม 
การด าเนินงาน รายไตรมาส 

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน รายไตรมาส จะต้องมี
ข้อมูลแสดงว่าหน่วยงานมีการก ากับติดตามการด าเนินงานให้
เป็นไปตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ
หน่วยงานเป็นรายไตรมาส 

O12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี จะต้องมีข้อมูลสรุปผล 
การด าเนินงานประจ าปีของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ที่ผ่านมา 

การปฏิบัติงาน 
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือ

หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานราชการ
รายบุคคล ทุกกลุ่มงาน พร้อมรายละเอียด 

การให้บริการ* 
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือ

มาตรฐานการให้บริการตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของ
หน่วยงาน ที่ผู้มารับบริการจะต้องรับทราบ ซึ่งประกอบด้วย 
ประเภทงานให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการแผนผัง/แผนภูมิการ
ให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการและผู้รับผิดชอบในการ
ให้บริการ 

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ จะต้องมีข้อมูลสถิติการให้บริการตาม
อ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูล
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

O16 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจ
การให้บริการ 

รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ จะต้องมีข้อมูล
สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการตามอ านาจหน้าที่
หรือภารกิจของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา 

O17 E–Service E–Service จ ะ ต้ อ ง มี ช่ อ ง ท า ง ที่ ผู้ รั บ บ ริ ก า ร  ห รื อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถขอรับบริการตามอ านาจหน้าที่หรือ
ภารกิจของหน่วยงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยจะต้องเป็น
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ช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เช่น Smart OBEC, My 
Office, AMSS++, นิเทศ Online, Smart Area, Smart Office 
เป็นต้น 

หมายเหตุ:   *การใหบ้ริการ หมายถึง การใหบ้ริการตามอ านาจหนา้ท่ีหรือภารกิจของหน่วยงาน  
              Smart OBEC หมายถึง ระบบสานกังานอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบดว้ย 7 ระบบงานยอ่ย ไดแ้ก่ 
1) งานทะเบียนหนงัสือราชการ 2) งานบนัทึกเสนอสั่งการ 3) งานรับ - ส่งหนงัสือราชการ 4) งานไปรษณีย ์
5) งานจองยานพาหนะ 6) งานจองหอ้งประชุม 7) งานมาปฏิบติัราชการ 
              My office หมายถึง ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบดว้ย ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
การรับหนงัสือ การลงทะเบียนรับหนงัสือจากภายนอก การนาส่งเอกสาร ระบบบนัทึกขอ้ความ การออก
เลขท่ี 
ค าสั่ง ระบบบนัทึกไปราชการ ระบบหนงัสือราชการภายใน การรับ – ส่งหนงัสือเวยีนภายใน และการใชง้าน 
ระบบวนัลา 
              AMSS++ (Area Management Support System) หมายถึง โปรแกรมสนบัสนุนการบริหารจดัการ
ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส าหรับใหส้ านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาใชส้ารสนเทศในการบริหารงาน 
ในเขตพื้นท่ี 4 ดา้น คือ ดา้นบริหารงานทัว่ไป ดา้นนโยบายและแผน ดา้นงบประมาณ และดา้นวชิาการ 
              Smart Area หมายถึง โปรแกรมระบบรับส่งหนงัสือราชการอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีใชแ้ทนระบบ        e-
Office เดิม 
              Smart Office หมายถึง ระบบสานกังานอจัฉริยะ โดยการนาเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยัมา
ประยกุตใ์ชใ้นส านกังาน สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว และสามารถทางานไดทุ้กท่ี ทุกเวลา 
 
 ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2562 พร้อม
รายละเอียด 

O19 รายงานการก ากับติดตาม 
การใช้จ่ายงบประมาณ รายไตร
มาส 

รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส 
จะต้องมีข้อมูลการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.
2562 ของหน่วยงานเป็นรายไตรมาส 

O20 รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี จะต้องมีข้อมูล
ส รุ ป ผ ล 
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การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ 

แผนการจัดหาพัสดุ 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ จะต้องมี
แผนการจัดซื้ อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  ตามที่
หน่วยงานจะต้องด าเนินการตามพระราชบญัญัติการจัดซื้อจดั
จ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 และจะต้องเป็นข้อมูล
ภายในปงีบประมาณ พ.ศ.2562 

O22 ประกาศต่าง  ๆ เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา 
พัสดุ จะต้องมีประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องด าเนินการ 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐพ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัด
จ้าง เป็นต้น และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปงีบประมาณพ.ศ.2562 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (ต่อ) 
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ 

การจัดหาพัสดุรายเดือน 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน จะต้องมี
ข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างตามแบบ สขร.1 และจะต้อง
เป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุประจ าปี 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี จะต้องมี
ข้ อมู ล ส รุ ป ผลการจั ดซื้ อ จั ด จ้ า ง หรื อก า รจั ดหาพั ส ดุ ใ น
ปี งบประมาณ พ .ศ .2561 ที่ ผ่ านมา  อย่ า งน้ อยจะต้ อ ง
ประกอบด้วย 
1) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
2) ปัญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
3) ข้อเสนอแนะการปรับปรุงพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ 

 
 ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากร

บุคคล 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล จะต้องมีนโยบายหรือทิศทาง
ขอ ง หน่ ว ย ง า น  เ กี่ ย ว กั บ ก า รบ ริ ห า รท รั พ ย า กรบุ คค ล 
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ที่มีความโปร่งใส  สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจของ
หน่วยงานและทิศทางการปฏิรูปประเทศ 

O26 การด าเนินการตามนโยบาย 
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล จะต้องมี
การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การ
วางแผนก าลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร 
การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ) การพัฒนาคุณภาพชีวิต การ
บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
ส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น 
ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จะต้องมีการก าหนด
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ 
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและ
การสร้างขวัญ ก าลังใจ 

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจ าปี 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี จะต้องมีการ
ประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี และจัดท าเป็น
รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของหน่วยงาน ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
ที่ผ่านมา 

 ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
 
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
O29 แนวปฏิบัติการจัดการ 

เรื่องร้องเรียนการทุจริต 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต จะต้องมีแนว
ปฏิบัติหรือเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดการต่อเรื่อง
ร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน 
การทุจริต 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต จะต้องมีช่องทางที่
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงาน โดยจะต้องเป็น
ช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน 
การทุจริตประจ าปี 

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจ าปี จะต้องมีข้อมูล
สรุปจ านวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ 
ในหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา 
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การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น จะต้องมีช่องทางที่ผู้รับบริการ ผู้

มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถให้ความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์
ของหน่วยงาน 

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม จะต้องมีการด าเนินการหรือ
กิจกรรมที่ แสดงถึงการเปิด โอกาสให้ผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ย 
ได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วม
วางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วม
ติดตามประเมินผล เป็นต้น และจะต้องเป็นข้อมูลภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
 ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
 ค าอธิบาย เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เ พ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ  
ใน 2 ประเด็น คือ (1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมิน
ความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
และ (2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่ง ใสและป้องกัน 
การทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริต
ในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 
 แหล่งข้อมูล เว็บไซต์หน่วยงาน 
 ประเด็นส ารวจ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (15 ข้อมูล) ดังต่อไปนี้ 
 

 ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
O34 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร จะต้องมีการแสดงเจตนารมณ์หรือ

ค ามั่นของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ว่าจะปฏิบัติหน้าที่และ
บริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยจัดท าอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร จะต้องมีการด าเนินการหรือกิจกรรม
ที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ในการให้



 

 
คู่มือการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

26 

 

ความส าคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและ
โปร่งใส และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจ าปี 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี จะต้องมีการประเมิน
ความเสี่ยงการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

O37 การด าเนินการเพ่ือจัดการ 
ความเสี่ยงการทุจริต 

การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต จะต้องมีการ
ด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการ
ด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน และ
จะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร จะต้องมีการด าเนินการหรือ

กิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต 
และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปงีบประมาณ พ.ศ.2562 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ประจ าปี 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี  จะต้องมีข้อมูล
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมรายละเอียด 

O40 รายงานการก ากับติดตามการ
ด าเนินการป้องกันการทุจริต  
รายไตรมาส 

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต ราย
ไตรมาส จะต้องมีข้อมูลสรุปผลการด าเนินการป้องกันการทุจริต
ของหน่วยงาน รายไตรมาส และจะต้องเป็นข้อมูลภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

O41 รายงานผลการด าเนินการป้องกัน
การทุจริตประจ าป ี

รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี จะต้องมี
ข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 
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  ตัวช้ีวัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
 
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 
O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูล 

ต่อสาธารณะ 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ จะต้องมีแนวปฏิบัติของ
หน่วยงาน เช่น การก าหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/
เจ้าหน้าที่ ที่เก่ียวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
มีส่วนร่วม 

ม า ต ร ก า ร ใ ห้ ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย มี ส่ ว น ร่ ว ม  จ ะ ต้ อ ง มี 
แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การก าหนดขั้นตอน วิธีการ และ
ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เก่ียวข้องกับการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วน
ร่วมในการด าเนินงาน 

O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส 
ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องมีแนว
ปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การก าหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วน
งาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  

O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน 
การทุจริต 

ม า ต ร ก า ร จั ด ก า ร เ รื่ อ ง ร้ อ ง เ รี ย น ก า ร ทุ จ ริ ต  จ ะ ต้ อ ง มี 
แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การก าหนดขั้นตอน วิธีการ และ
ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกันการรับสินบน จะต้องมีแนวปฏิบัติของหน่วยงาน 
เช่น การก าหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่
เก่ียวข้องกับการป้องกันการรับสินบน 

O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม 

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม จะต้องมีแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น 
การก าหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่  ที่เกี่ยวข้อง
กับการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ จะต้องมีแนวปฏิบัติของ
หน่วยงาน เช่น การก าหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/
เจ้าหน้าที่  ที่ เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ 

 
 

 



 

 
คู่มือการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

28 

 

บทที่ 3 ระเบียบวิธีการประเมิน 

     ส านักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment System: 

ITAS) เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ทันสมัย สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งจะท าให้การด าเนินการประเมินสามารถท าได้อย่างรวดเร็วและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่ว

ประเทศ อีกทั้งยังสามารถก ากับติดตามการประเมินได้อย่างทันสถานการณ์ รวมไปถึงสามารถวิเคราะห์และ

ประมวลผลการประเมินได้อย่างอัตโนมัติ ตอบสนองต่อการน าข้อมูลไปสู่การปรับปรุงหน่วยงานที่รับการ

ประเมิน และการวางแผนในการป้องกันการทุจริตต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     ส าหรับระเบียบวิธีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา

และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีรายละเอียดดังนี้ 

   3.1 ตัวชี้วัดการประเมิน โดยจ าแนกออกเป็น 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 

    3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จ าแนกออกเป็น 3 เครื่องมี ดังนี้ 

      1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงาน
ตนเองประกอบด้วยตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อ านาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
และการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
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    2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่
ประเมินในตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการท างาน 
    3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพ่ือให้
ประชาชนสามารถ เข้าถึงไดใ้นตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 

 

    3.3 กลุ่มประชากร กลุ่มตวัอย่าง และการเก็บข้อมูล 
        1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (ส าหรับแบบ IIT) 

     ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรของสานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ตั้งแต่ระดบั
ผูบ้ริหาร ผูอ้  านวยการ/หวัหนา้ ขา้ราชการ/พนกังาน ไปจนถึงลูกจา้ง/พนกังานจา้ง ท่ีท  างานให้กบัหน่วยงาน
มา 
เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี  
                   การก าหนดขนาดตวัอย่างขั้นต ่า เก็บตวัอย่างจากผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียภายในไม่น้อยกว่า 50 
ตวัอยา่ง กรณีส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายใน จ านวนนอ้ยกวา่ 50 คน ให้เก็บขอ้มูล
จากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายในทั้งหมด  
                   การเก็บขอ้มูลตวัอยา่ง ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายในตอบแบบวดัการรับรู้ IIT ดว้ยตนเอง 

                   2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาย (ส าหรับแบบ EIT) 

    ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายนอก หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาใน
สังกดัท่ีมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
                   การก าหนดขนาดตวัอย่างขั้นต ่า เก็บตวัอย่างจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายนอกไม่น้อยกว่า 50 
ตวัอยา่ง 
                   การเก็บขอ้มูลตวัอยา่ง ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายนอกตอบแบบวดัการรับรู้ EIT ดว้ยตนเอง    

                    3) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ส าหรับแบบ OIT) 

                   เก็บขอ้มูลจากส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีเขา้รับการประเมินทั้งหมด และไม่มีการคดัเลือก
กลุ่มตวัอยา่ง โดยผูดู้แลระบบของส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีหนา้ท่ีในการตอบแบบส ารวจ หน่วยงานละ 1 
ชุด 
                   การตอบแบบส ารวจ OIT ในแต่ละข้อค าถาม โดยเลือก “มี” หรือ “ไม่มี” โดยหากเลือก
“มี” ให้ระบุ URL ของหน้าใดหน้าหนึ่งบนเว็บไซต์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเนื้อหาข้อความ
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หรือลิงค์ส าหรับเชื่อมโยงไปยังข้อมูลตามที่แต่ละข้อค าถามก าหนด ส่วนช่อง “ค าอธิบาย” สามารถกรอก
ค าอธิบายเพิ่มเติมหรือไม่ก็ได้ โดยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถส่งลิงค์ได้มากกว่า 1 ลิงค์ในแต่ละข้อ 

                   กรณีท่ีส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามีขอ้จากดัหรือเหตุผลความจ าเป็น ท าให้เผยแพร่ขอ้มูลไดไ้ม่
ตรงตามรายละเอียดท่ีก าหนดหรือไม่สามารถเผยแพร่ขอ้มูลตามรายละเอียดท่ีก าหนดตามแบบส ารวจ OIT 
ไดใ้หห้น่วยงานอธิบายเหตุผลความจ าเป็นประกอบโดยละเอียด 

    3.4 การประมวลผลคะแนน 
   การประมวลผลคะแนน จะมีการค านวณคะแนนทั้งรายตัวชี้วัด รายเครื่องมือ และคะแนน
รวมตามล าดับ โดยมีขั้นตอนดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ: 
            - ข้อมูลการตอบ IIT และ EIT ทุกข้อมูลจะถูกน ามาใช้ประมวลผลคะแนน เว้นแต่กรณีที่มีข้อมูลการ
ตอบน้อยกว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าที่ก าหนด จะไม่สามารถประมวลผลคะแนนในส่วนนั้นได้ 
            - กรณีที่หน่วยงานที่ไม่สามารถตอบ OIT ได้ เนื่องจากมีข้อจ ากัดหรือเหตุผลความจ าเป็น ท าให้ไม่
สามารถเผยแพร่ข้อมูลตามรายละเอียดที่ก าหนดได ้โดยมีเหตุผลประกอบอันน่าเชื่อถือ จะไม่น าข้อนั้นมาร่วมใน
การประมวลผล 
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    3.5 การรายงานผลการประเมิน 
                   การรายงานผลการประเมิน จะเป็นการรายงานในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับระดับผลการ
ประเมิน (Rating Score) โดยจ าแนกออกเป็น 10 ระดับ ดังนี้ 
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บทที่ 4 ขั้นตอนการประเมิน 

     สพฐ. ได้ก าหนดรายละเอียดของการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งจะต้องด าเนินการผ่านระบบ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment System: ITAS) ของส านักงาน ป.ป.ช. โดยจ าแนกข้ันตอนการด าเนินการต่าง ๆ ออกเป็น 3 ช่วง 
ได้แก่ (1) ช่วงเตรียมการประเมิน (2) ช่วงด าเนินการประเมิน และ (3) ช่วงรายงานผลการประเมิน ซึ่งในแต่ละ
ช่วงจะมีขั้นตอนด าเนินการและมีกรอบระยะเวลาด าเนินการพอสังเขป ดังนี้ 
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หมายเหตุ : กรอบระยะเวลาด าเนินการข้างต้นอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ โดย สพฐ. จะแจ้งให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบล่วงหน้า 

    ช่วงเตรียมการประเมิน 

                   1. เตรียมบุคลากรผู้รับผิดชอบ 

                   ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจดัเตรียมบุคลากรเพื่อท าหนา้ท่ีเป็นผูป้ระสานงานการประเมิน และ
ผูดู้แลระบบของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ดงัน้ี 
                   - ส่งขอ้มูลผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายในและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายนอก 
                   – ประสานงานในขั้นด าเนินการตอบแบบวดัการรับรู้ IIT และ EIT ประเมินกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
                   – ตอบแบบตรวจการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ (แบบ OIT) 
                   – ก ากบัดูแลการประเมินในภาพรวมของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

                   2. ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

                   ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เร่ือง การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency 
Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาก สพฐ. เพื่อเน้นย  ้าให้ผูบ้ริหาร บุคลากรในสังกดั 
ไดรั้บทราบแนวปฏิบติัท่ีชดัเจนในการเตรียมรับการประเมินดงักล่าว 

                   3. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรับปรุงแก้ไขระบบงานและการเปิดเผยข้อมูลผ่านทาง
เว็บไซต์ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

                   ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจะตอ้งด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขระบบงานและการเปิดเผยขอ้มูล
ผา่นทางเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน 

                   4. ดาวน์โหลดไฟล์ “แบบกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” จากเว็บไซต์โครงการโรงเรียน
สุจริต (www.uprightschool.net) ด าเนินการกรอกข้อมูลและส่งไปตามช่องทางที่ สพฐ. ก าหนด 

                   ผูดู้แลระบบของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาดาวน์โหลดไฟล์ “แบบกรอกขอ้มูลผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสีย”(ไฟล์ Excel) จากเวบ็ไซตโ์ครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net) เพื่อด าเนินก ารกรอกขอ้มูล 
ดงัน้ี 
                   1) ช่ือหน่วยงาน 
                   2) จ านวนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายใน (IIT) ทั้งหมดของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีท างาน
ใหก้บัหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 
                        3) ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยข้อมูลที่ต้องระบุประกอบด้วย ชื่อ – นามสกุล , อีเมล์ และระบุประเภท
การติดต่อ (งานหลักของหน่วยงาน งานจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ งานสนับสนุน และงานอื่น ๆ) 
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                    ค าแนะน า : ผู้ดูแลระบบของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT) เผื่อไว้ประมาณ 80 – 100 ตัวอย่าง เนื่องจากระบบจะประมวลผลคะแนนเมื่อมีการตอบแบบส ารวจ 
EIT มากกว่า 50 ตัวอย่างขึ้นไป กรณีที่มีข้อมูลการตอบน้อยกว่านี้ ระบบจะไม่ประมวลผลคะแนน 
 

ตวัอย่าง แบบกรอกข้อมูลผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย 
 

 

 

ชื่อหน่วยงาน * ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา

   โปรดระบุจ านวนบุคลากรของส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาท่ีท างานให้กบัหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไมน่้อยกว่า 1 ปี

จ านวนบคุลากรทัง้หมด  * คน

ค าอธิบาย ความต้องการ

  ชื่อ - นามสกลุ
ส าหรับระบุชื่อ-นามสกุลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของ
หนว่ยงาน

ต้องการ

  อเีมล์ ส าหรับระบุอีเมล์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ต้องการ

  ประเภทการติดต่อ
ส าหรับระบุประเภทการติดต่อของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก (จะมีประเภทของการติดต่อให้เลือก 
โปรดคล๊ิกที่ลูกศรที่อยู่ท้ายช่อง)

ต้องการ

ฟลิด์

ค าชี้แจง ส าหรับข้อมูล EIT

อธบิายฟิลดส์ าหรับกรอกข้อมูลผู้มีสว่นไดส้ว่นเสยีภายนอก

ค าชี้แจง ส าหรับข้อมูล IIT

หมายเหต ุสพฐ. ก าหนดขนาดตัวอย่างขั้นต่ าของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียภายนอก ไมน่้อยกว่า 50 ตัวอย่าง หากมขี้อมลูการตอบน้อยกว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่าง
ขั้นต่ า ระบบจะไมป่ระมวลผลคะแนน ดังนั้น ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาควรกรอกข้อมลูผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียภายนอกให้มากกว่าจ านวน
ขั้นต่ าท่ีก าหนด เพือ่ป้องกนัความผิดพลาดและเพือ่ให้การตอบแบบส ารวจ EIT บรรลุตามวัตถุประสงค์

โปรดใส่ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ทั้งงานหลักของหน่วยงาน งานจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ งานสนับสนุน และงานอ่ืน ๆ ทั้งนี้ ให้ใส่
ข้อมูลทั้งหมดเท่าทีมีและที่หน่วยงานสามารถให้ข้อมูลได้ โดยข้อมูลนี้จะไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะและใช้เพ่ือการเก็บข้อมูลส าหรับการประเมิน 
ITA เท่านั้น
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ส่งไฟล์แบบกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไปที่อีเมล์ itaonline2019@pracharath.ac.th  เพื่อรอการ
ตอบกลบั Username และ Password ของแต่ละเขต ส าหรับใชใ้นการด าเนินการ ดงัน้ี 
                    1. รับช่องทางการตอบแบบวดัการรับรู้ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายใน (IIT) 
                    2. รับช่องทางการตอบแบบวดัการรับรู้ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายนอก (EIT) 
                    3. ตรวจสอบสถานะของการตอบแบบวดัการรับรู้ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
                    4. ส่งขอ้มูลแบบส ารวจ OIT 
                   ช่วงด าเนินการประเมิน 

                     1. สพฐ. ส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ให้ สพท. 

                     สพฐ.จะจดัส่งช่องทางการตอบแบบวดัการรับรู้ IIT ให้แก่ ผูดู้แลระบบของส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ไปท่ีอีเมล์ itauserXXX@pracharath.ac.th โดยช่องทางการตอบแบบวดัการรับรู้ IIT จะอยูใ่น
ลกัษณะ URL และ QR Code ซ่ึงเป็นช่องทางเฉพาะของแต่ละส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อใหผู้มี้ส่วนได้
ส่วนเสียภายในเขา้มาตอบในระบบ ITA Online ในช่วงเวลาท่ี สพฐ.ก าหนด 

                     2. สพท. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ IIT ให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายในเข้ามาตอบ 
                     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องประช าสัมพันธ์รายละเอียดการเข้าระบบ ITA Online 
แก่บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งการประชาสัมพันธ์จะต้องเป็นการสื่อสารภายใน เพ่ือให้บุคลากร
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าระบบและประเมินด้วยตนเอง บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จะ
เข้าระบบ ITA Online จาก URL และ QR Codeและประเมินด้วยตนเอง โดยเมื่อเข้าระบบแล้ว จะต้องยืนยัน
ตนเองด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประชาชนของตนเองก่อนท าแบบส ารวจ โดยระบบจะตรวจสอบความ
ถูกต้องของเลขบัตรประชาชนเพ่ือป้องกันการตอบซ้ าของผู้ใช้งานและเพ่ือให้ผลการประเมินมีความ
คลาดเคลื่อนน้อยที่สุดเท่านั้น ไม่มีการเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัว ของผู้ตอบแบบส ารวจใด ๆ ทั้งสิ้น 
                    ทั้งนี้ ผู้ดูแลระบบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จะมีหน้าที่ก ากับติดตามการประเมินตาม
แบบ IIT ให้ได้ตามจ านวนตัวอย่างที ่สพฐ. ก าหนด 

                    3. สพฐ. ส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ให้ สพท. 
และอีเมล์ส่วนตัวของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกโดยตรง 
                    สพฐ.จะจัดส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ให้แก่ ผู้ดูแลระบบของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ไปที่อีเมล์ itauserXXX@pracharath.ac.th และอีเมล์ส่วนตัวของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
โดยตรง โดยช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ EIT จะอยู่ในลักษณะ URL และ QR Code ซึ่งเป็นช่องทาง
เฉพาะของแต่ละส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้ามาตอบในระบบ ITA 
Online ในช่วงเวลาที ่สพฐ.ก าหนด 
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                    4. สพท. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอกเข้ามาตอบ 
                    จากนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องประช าสัมพันธ์รายละเอียดการเข้าระบบ ITA 
Online แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ซ่ึงการประชาสัมพันธ์ จะต้องเป็นการสื่อสารภายนอก เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอกเข้าระบบและประเมินด้วยตนเอง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จะเข้าระบบ ITA Online จาก 
URL และ QR Code และประเมินด้วยตนเอง โดยเมื่อเข้าระบบแล้ว จะต้องยืนยันตนเองด้วยการกรอก
หมายเลขบัตรประชาชนของตนเอง ก่อนท าแบบส ารวจ โดยระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของเลขบัตร
ประชาชนเพ่ือป้องกันการตอบซ้ าของผู้ใช้งานและเพ่ือให้ผลการประเมินมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดเท่านั้น 
ไม่มีการเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบส ารวจใด ๆ ทั้งสิ้น 
                    ทั้งนี้ ผู้ดูแลระบบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จะมีหน้าที่ก ากับติดตามการประเมินตาม
แบบ EIT ให้ได้ตามจ านวนตัวอย่างที่ สพฐ. ก าหนด โดยสามารถเรียกดูสถานะของการประเมินตามแบบ EIT 
ในระบบ ITA Online 
                    5. ด าเนินการตอบค าถามแบบส ารวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open data Integrity 
and Transparency Assessment: OIT) 
                    ด าเนินการโดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับการประเมิน โดยผู้ดูแลระบบของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา จะต้องเข้าระบบ ITA Online เพ่ือตอบค าถามตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(แบบ OIT) ตามช่วงเวลาที ่สพฐ.ก าหนด โดยจะต้องด าเนินการตอบแต่ละข้อตามแนวทางที่ก าหนดเท่านั้น 

                  ช่วงสรุปผลการประเมนิ 

                    1. ตรวจสอบ ให้คะแนน วเิคราะห์ข้อมูลและประมวลผลคะแนน 
                    สพฐ. จดัประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อด าเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนดและให้คะแนน รวมถึงการวิเคราะห์ขอ้มูลและประมวลผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร่วมกบั
ส านกังาน ป.ป.ช. 

                    2. จัดท ารายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
                    สพฐ. ด าเนินการจดัท ารายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยจดัท าเป็นรูปเล่มและไฟล์ดิจิทลั ภายหลงั
จากการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อด าเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลตามเกณฑ์ท่ีก าหนดและให้
คะแนน รวมถึงการวเิคราะห์ขอ้มูลและประมวลผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
ด าเนินงานของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร่วมกบั ส านกังาน ป.ป.ช. 
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                    3. ประกาศผลการประเมิน ITA และน าเสนอผลต่อ ส านักงาน ป.ป.ช. 
                    สพฐ. ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้สาธารณชนและส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาไดรั้บทราบ
รวมถึงน าเสนอผลการด าเนินงานต่อ ส านกังาน ป.ป.ช. และจดัพิธีมอบเกียรติบตัรและรางวลัเชิดชูเกียรติ
ใหก้บัผูบ้ริหารส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือผูแ้ทนของหน่วยงาน 
                        1) ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา จ านวน 225 เขต ท่ีเขา้รับการประเมิน ITA ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
                        2) ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ท่ีมีผลคะแนนการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 สูงสุด 10 อนัดบัแรก 
                       3) ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ท่ีมีพฒันาการของผลการประเมิน ITA เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง
ทุกปี (พ.ศ. 2558 – 2562) 

                    4. จัดท าสรุปรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
                    ผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จัดท าสรุปรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดย
จดัท าเป็นรูปเล่มและไฟล์ดิจิทัล หลังจากสพฐ.สรุปรายงานและประกาศผลการประเมิน 
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