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คำนำ 
คู่มือติดตามและส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

สำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้โครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ฉบับนี้ ประกอบไปด้วยเนื้อหาท่ี
เกี่ยวข้องกับการประเมิน ITA ทั้งข้อมูลพื้นฐานของการประเมิน วิธีการประเมิน หลักเกณฑ์การ
ประเมินผล และประเด็นในการประเมิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ
ได้ใช้ในการศึกษารายละเอียดและเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน ITA 

การเตรียมความพร้อมการประเมิน ITA ต้ังแต่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 
ภายใต้แนวคิด “Open to Transparency” ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานสำคัญของการประเมิน ITA 
ที่มาจากการ “เปิด” 2 ประการ คือ “เปิดเผยข้อมูล” ของสถานอาชีวศึกษาภาครัฐเพื ่อให้
สาธารณชนได้รับทราบและสามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้ และ “เปิดโอกาส” ให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของสถานศึกษา ท้ังบุคลากร เจ้าหน้าท่ีภายในสถานศึกษา และประชาชนผู้รับบริการหรือ
ติดต่อ ได้เข้ามามีส่วนร่วมประเมินหรือแสดงความเห็นต่อสถานศึกษาภาครัฐผ่านการประเมิน ITA 
ซึ่งการ “เปิด” ทั้ง 2 ประการข้างต้นนั้นจะช่วยส่งเสริมให้สถานศึกษามีความโปร่งใสและนำไปสู่
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกภาคส่วน  

ทั้งนี้ การเตรียมความพร้อมการประเมิน ITA ตั้งแต่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เป็นต้นไป มุ่งหวังให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในสถานศึกษา มีการดำเนินงานท่ีมุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที ่จะเก ิดการทุจริตและประพฤติม ิชอบ               
ในสถานศึกษา ส่งผลให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ใน
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ท่ี 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ      
(พ.ศ. 2561 – 2580) ต่อไป 
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1.1 เป้าหมายตามนโยบายของประเทศ 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐยังได้รับ

การให ้ความสำคัญและการยอมรับในระดับประเทศ ดังจะเห็นได้จากการถูกกำหนดเป็นเป้าหมาย
หรือส่วนหนึ่งของนโยบายและแผนงานระดับประเทศ ได้แก่ 

• คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันท่ี 23 มกราคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้ 
หน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส   
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและ
เครื่องมือการประเมินตามท่ี สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 

• แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(พ.ศ. 2561 – 2580)  ได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ เป็นหนึ่งในตัวชี ้ว ัดของแผนย่อยการป้องกันการทุจร ิตและประพฤติม ิชอบ              
โดยในระยะแรกได้กำหนดให ้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงานท่ีเข้าร่วมการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จะต้องได้คะแนน 
85 คะแนนขึ้นไป 

• แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(ฉบับปร ับปร ุงเดือนกันยายน 2563) ได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน               
การดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ เป็นตัวชี้วัดของแผนการปฏิรูปประเทศฯ โดยกำหนดให้ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จะต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป 

• แผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นตัวช้ีวัด
ของแนวทางท่ี 1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต โดยกำหนดให้
ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ        
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 จะต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป 

• แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2563  
– 2565) ได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ    
เป็นตัวชี้วัดของแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดให้ภายในปีงบประมาณ 

หน้า 3 



 

พ.ศ. 2564 หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ จำนวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 จะต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป 

1.2 ความเป็นมา 

 ตามสิทธิและหน้าที่ของประชาชนที่ต้องรู้จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2560 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย       
มาตรา 41 บุคคลและชุมชนมีสิทธิที่จะได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะใน
ครอบครองของหน่วยงานของรัฐ มีสิทธิที่เสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐ โดยมีสิทธิ     
ที่จะได้รับทราบผลการพิจารณาโดยเร็ว และมีสิทธิฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิด เนื่องจาก      
การกระทำหรือละเว้นการกระทำของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ 
มาตรา 50 (10) ประชาชนชาวไทยมีหน้าท่ีต้องไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรา 59 หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะ (ที่มีใช่ข้อมูลเกี ่ยวกับ     
ความมั่นคงหรือเป็นความลับทางราชการ) และต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ   
ได้โดยสะดวก มาตรา 63 รัฐมีหน้าท่ีต้องส่งเสริมสนับสนุนและให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตราย
ที่เกิดจากการทุจริตประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและเอกชน และจัดให้มีมาตราการและกลไกที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเข้มงวด รวมทั้งจัดให้มีกลไก
ในการส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านหรือ
ชี้เบาะแสการทุจริตโดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐ มาตรา 76 รัฐพึงพัฒนาระบบบริหารราชการ
แผ่นดินทั้งราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และรายงานของรัฐอย่างอื่นให้เป็นไป    
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกัน          
ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื ่อให้การบริหารกิจการแผ่นดินการบริหารสาธารณะและการใช้จ ่าย
งบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติ เป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว         
ไม่เลือกปฏิบัติและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และมาตรา 78 รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชน
และชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยฯ มีส่วนร่วม     
ในการปพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ การตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐ การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และการอื่นใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชน สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เห็นความสำคัญในสิทธิและหน้าที่ของ
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ประชาชนท่ีต้องรู้จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงได้พัฒนาเครื ่องมือการประเมินเชิงบวก           
เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐ  
มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื ่อว่า“การประเมินคุณธรรมและความ
โปร ่งใสในการดำเน ินงานของหน ่วยงานภาคร ัฐ ” ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) เป็นการประเมินครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐ           
ในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน       
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมท่ีสะท้อนได้จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
และผู้มีส่วนได้ส่วยเสียภายนอก รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ   
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ได้เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นต้น
มาจนถึงปัจจุบัน และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้ 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้
ความร่วมมือและเข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามท่ี
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนด  
 ปี พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.)ได้ทบทวนรายละเอียดแนวทางการประเมิน ITA และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองรับการประเมิน คือ ระบบitas เพื่อลดภาระของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเป็นศูนย์กลางในการ
เก็บข้อมูลที่ทันสมัย สามารถบริการข้อมูลได้อย่างรวดเร็วเป็นมาตรฐานเดียวกัน และประสบ
ความสำเร็จเป็นอย่างมากในปี พ.ศ.2562 โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐหันมาให้
ความสำคัญกับการกำกับดูแลดำเนินงานให้มีคุณธรรมในการบริหารงานภายในหน่วยงานและการ
ดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในปี พ.ศ. 2565 
ได้มีการปรับเปล่ียนตัวชี้วัดให้เหมาะสมต่อการประเมินมากยิ่งขึ้น โดยมีมาตรการ “นโยบายไม่รับ
ของขวัญ ( No Gift Policy )” เพื่อป้องกันการมีส่วนได้ส่วนเสียท้ังภายในและภายนอก  
 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เห็นความสำคัญของการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร ่ ง ใสในการดำเน ินงานของหน ่วยงานภาคร ั ฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) โดยมุ่งหวังให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐทั่วประเทศ ได้มีการปรับปรุง
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พัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และ       
การดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญและลดโอกาสที่จะเกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จนถึงปัจจุบัน                
โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดำเนินการช้ีแจงสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร ่ ง ใสในการดำเน ินงานของหน ่วยงานภาคร ั ฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ให้กับประธานอาชีวศึกษาจังหวัด ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี         
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดำเนินการชี้แจงสร้างความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : 
ITA) ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลทุกแห่งทั่วประเทศ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ดำเนินการติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน ่วยงานภาคร ัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA)  จำนวน 181 แห่ง        
ผ่านระบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 สร้างความรู้ความเข้าใจวิธีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
(ITA) สำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ ในการบันทึกข้อมูลสาธารณะ (OIT) เพื่อเตรียม     
ความพร้อม ด้านความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มอบหมายให้หน่วยศึกษานิเทศก์ ร่วมกับกลุ่มนิติการ สำนัก
อำนวยการ ในการขับเคลื ่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ลงสู่สถานศึกษาอย่างเป็น
รูปธรรม 
 
1.3 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นผลการประเมินฯ ในภาพรวม ดังนี้  
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
คะแนน ITA 76.34 82.96 55.74 87.59 88.92 

      (ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ร้อยละ 85) 
คะแนนเต็มร้อยละ 100 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ตามตัวช้ีวัดการประเมินฯ ดังนี้  

ด้าน ตัวชี้วัด ปีงบประมาณ (ร้อยละ) 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

IIT 1) การปฏิบัติงานหน้าท่ี 79.54 87.83 85.70 91.96 
2) การใช้งบประมาณ 62.39 87.54 71.90 81.38 
3) การใช้อำนาจ 67.79 85.96 78.52 84.89 
4) การใช้ทรัพย์สินทางราชการ 65.78 83.85 74.00 82.74 
5) การแก้ปัญหาการทุจริต 57.74 76.55 72.58 79.21 

EIT 6) คุณภาพการดำเนินงาน 84.83 72.53 85.44 81.70 
7) ประสิทธิภาพการส่ือสาร 81.51 69.37 84.47 81.38 
8) การปรับปรุงการทำงาน 77.86 67.77 84.34 81.36 

OIT 9) การเปิดเผยข้อมูล 92.70 37.06 96 97.74 
10) การป้องกันการทุจริต 100 0 100 100 

คะแนนรวม 82.96 55.74 87.59 88.92 
ระดับ    B  D  A       A 

ผลการประเมิน (ร้อยละ 85) ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 
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1.4 วัตถุประสงค์ 
 เพื ่อให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐได้เข้าใจรายละเอียดและเตรียมความพร้อมรับ          
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ 

1.5 ขอบเขตการประเมิน  
 สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ จำนวน 431 แห่ง 

1.6 เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน 
 เครื่องมือท่ีใช้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสำหรับสถานศึกษา
อาชีวศึกษาภาครัฐ  (ITA) ประกอบด้วย 3 เครื่องมือ ดังนี้ 

1) แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency  
Assessment : IIT) 

2) แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency  
Assessment : EIT) 

3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency  
Assessment : OIT) 
 
1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 1)  บุคลากรภายในสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐมีความตระหนักและให้ความสำคัญใน
การปฏิบัติหน้าท่ีตามหลักธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น 
 2)  สารสนเทศที่ได้จากผลการประเมิน ITA สามารถนำไปใช้จัดทำแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการเนินงาน สำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ภาครัฐ 
 3) สาธารณชนมีความพึงพอใจและความเช่ือมั่นต่อการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
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  วิธีการประเมิน 
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2.1 แหล่งข้อมูลในการประเมิน 
 ในการประเมินคุณธรรมและความโปร ่งใสในการดำเนินงานสำหรับสถานศึกษา
อาชีวศึกษาภาครัฐ ซึ ่งในที ่นี้จะใช้คำว่า “สถานศึกษา/สถานศึกษาอาชีวศึกษา” หมายถึง 
“สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ” สำหรับแหล่งข้อมูลท่ีใช้ประกอบด้วย 3 แหล่ง ดังนี้ 

               1)  ผู ้ม ีส ่วนได้ส ่วนเสียภายใน  หมายถึง บุคลากรของสถานศึกษา ตั ้งแต่ระดับ
ผู้อำนวยการ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ และบุคลากรอื่น ๆ ที่ทำงานให้กับ
สถานศึกษามาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

2)  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงาน
รัฐอื ่น ๆ รวมทั ้ง ผู ้ปกครอง และผู ้เร ียน ที ่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของ
สถานศึกษา นับต้ังแต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นต้นมา 
 3)  เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์หลักของสถานศึกษาท่ีใช้ในการส่ือสารต่อสาธารณะ 

2.2 เคร่ืองมือในการประเมิน 
เครื่องมือท่ีใช้ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษา

ภาครัฐ ประกอบไปด้วย 3 เครื่องมือ เพื่อเก็บข้อมูลจากแต่ละแหล่งข้อมูล  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1)  แบบวัดการร ับร ู ้ของผ ู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียภายใน  ( Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู ้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบการรับรู ้ของ
ตนเอง โดยมีวัตถุโดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อเก็บข้อมูลจากผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยเป็น         
การประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อสถานศึกษาตนเอง ใน 5 ตัวชี้วัด 
ได้แก่  
   ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี 
    ตัวชี้วัดท่ี 2 การใช้งบประมาณ  
   ตัวชี้วัดท่ี 3 การใช้อำนาจ  
   ตัวชี้วัดท่ี 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  
   ตัวชี้วัดท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 2)  แบบวัดการรับรู ้ของผู ้ม ีส ่วนได้ส ่วนเสียภายนอก  (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) เป็นแบบวัดท่ีให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของ
ตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยเป็นการประเมิน
ระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกท่ีมีต่อสถานศึกษา ใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
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 ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการดำเนินงาน 
 ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร  
 ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 

 3)  แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) เป็นแบบวัดท่ีให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมท้ังระบุ 
URL เพื่อเชื ่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู ่ของการเปิดเผยข้อมูล และระบุคำอธิบายเพิ่มเติมประกอบ
คำตอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของสถานศึกษา โดยเป็นการประเมินระดับ
การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของสถานศึกษาเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์
หลักของสถานศึกษาได้ ใน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่  
   ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่  
    ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน  
    ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน  
    ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ  
    ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
    ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส  
   ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่  
    ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต  
    ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.3 กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

กลุ่มตัวอย่างสำหรับการเก็บข้อมูลจากแต่ละเครื่องมือในการประเมิน กำหนด ดังนี้ 
1)  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำ จำนวนร้อยละ 10 

ของจำนวนผู ้ม ีส ่วนได้ส ่วนเสียภายใน  แต่จะต้องมีจำนวนไม่น ้อยกว่า 30 ตัวอย่าง                 
หากสถานศึกษามีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจำนวนน้อยกว่า 30 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายในท้ังหมด  

2)  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำ จำนวนร้อยละ 10  
ของจำนวนผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก แต่จะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 30 ตัวอย่าง  กรณี
สถานศึกษามีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจำนวนน้อยกว่า 30 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วน
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เสียภายนอกทั้งหมด กรณีสถานศึกษามีผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจำนวนมากกว่า 3 ,000 คน     
ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกไม่น้อยกว่า 300 ตัวอย่าง 

 2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูล สำหรับแต่ละเครื่องมือการประเมิน จะเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์

หลักของสถานศึกษาโดยดำเนินการผ่านระบบสารสนเทศเป็นมาตรฐานเดียวกันท่ัวประเทศ ดังนี้ 
   1) การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) เก็บ
รวบรวมข้อมูลดำเนินการ ดังนี้ 

• นำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยให้สถานศึกษาระบุจำนวนของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายใน ที่ทำงานให้กับสถานศึกษามาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่นำเข้า
ข้อมูลลงในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู ้ดูแลระบบของสถานศึกษาเป็นผู้กรอกข้อมูลและ
ผู้อำนวยการจะต้องตรวจสอบและอนุมัติข้อมูล)  

• เก็บรวบรวมข้อมูลแบบ IIT โดยให้สถานศึกษานำ URL หรือ QR code ช่อง
ทางการเข้าตอบแบบสำรวจ IIT ของสถานศึกษา ไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายในของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาควรคำนึงถึงช่องทางการเผยแพร่ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในจะสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและการเผยแพร่ครอบคลุมท่ัวถึงทุกส่วนงานและทุกระดับ
ของสถานศึกษา จากนั้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจะเข้ามาตอบแบบสำรวจ IIT ด้วยตนเองผ่าน
ทาง URL หรือ QR code ซึ่งจะเป็นการตอบเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง  

 2)  การเกบ็รวบรวมข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เก็บ
รวบรวมข้อมูลดำเนินการ ดังนี้ 

• นำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยให้สถานศึกษาระบุจำนวนประมาณ
การจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และกรอกรายช่ือตัวอย่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของ
สถานศึกษาตามแบบฟอร์ม หรือคณะที่ปรึกษาแนะนำ (ผู้ดูแลระบบของสถานศึกษาเป็นผู้กรอก
ข้อมูลและผู้อำนวยการจะต้องตรวจสอบและอนุมัติข้อมูล) 

• เก็บรวบรวมข้อมูลแบบ EIT ดำเนินการ 3 วิธีการ ดังนี้ 
(1) ให้หน่วยงานนำ URL หรือ QR code ไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แก่ผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียภายนอกของสถานศึกษาที่มารับบริการหรือมาติดต่อกับสถานศึกษาบนเว็บไซต์หลัก
ของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาควรคำนึงถึงช่องทางการเผยแพร่ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก    
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จะสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจะเข้ามาตอบแบบสำรวจ EIT ด้วย
ตนเองผ่านทาง URL หรือ QR code ซึ่งจะเป็นการตอบเข้าสู่ระบบสารสนเทศโดยตรง 

 (2) ผ ู ้ม ีส ่ วนได ้ ส ่ วนเส ียภายนอก สามารถเข ้ ามาตอบแบบสำรวจ EIT                    
ของสถานศึกษาได้ โดยการค้นหาช่องทางการเข้าตอบจากระบบสารสนเทศ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอกที ่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับสถานศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565            
ได้มีโอกาสได้เข้ามาตอบแบบสำรวจ EIT ได้ด้วยตนเอง 

(3) สถานศึกษารวบรวมข้อมูลที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามาตอบแบบสำรวจ 
ประมวลผลนำเสนอบนเว็บไซต์ของสถานศึกษา 
 3) การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ดำเนินการ 
โดยนำรายละเอียดเกณฑ์การประเมินจากคู่มือติดตามและส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานสำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565    
ที่มีมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในระบบสารสนเทศ
ของสถานศึกษา โดยมีรายละเอียดประกอบช้ีแจง พรอ้มท้ังระบุ URL เพื่อเช่ือมโยงไปสู่แหล่งท่ีอยู่
ของข้อมูล และระบุคำอธิบายเพิ่มเติมประกอบคำตอบ (ผู้ดูแลระบบของสถานศึกษาเป็นผู้กรอก
ข้อมูลและผู้บริหารจะต้องตรวจสอบและอนุมัติข้อมูล) การให้คะแนนพิจารณาโดยอ้างอิงตาม
ความครบถ้วนขององค์ประกอบตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดในแต่ละประเด็นการประเมิน 

หมายเหตุ 

• สถานศึกษาจะต้องทำความเข้าใจในรายละเอียดของแต่ละข้อคำถาม สอบทาน 
ข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลในการตอบคำถามให้ชัดเจนมากท่ีสุด  

• สถานศึกษาจะต้องรักษาและคงสภาพเว็บไซต์หลักของสถานศึกษาให้สาธารณชน 
สามารถเข้าถึงได้ทุกช่วงเวลา อย่างไรก็ตาม ในกรณีเกิดเหตุจำเป็นทางเทคนิคทำให้เว็บไซต์หลัก             
ของสถานศึกษาไม่สามารถเข้าถึงได้ช่ัวคราว สถานศึกษาจะต้องแก้ไขให้สามารถเข้าถึงได้โดยเร็วและภายใน
ระยะเวลาท่ีกำหนดในขั้นตอนการตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูล 

• กรณีท่ีสถานศึกษาท่ีไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลใดได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดหรือเหตุผล 
ความจำเป็นทำให้ไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลตามรายละเอียดที่กำหนดได้ ให้อธิบายเหตุผลความจำ
เป็นมาอย่างละเอียด โดยจะต้องมีสาเหตุด้านกฎหมายหรือข้อจำกัดอันสุดวิสัยประกอบการตอบ 
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3.1 การประมวลผลคะแนน 
 การการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสำหรับสถานศึกษา
อาชีวศึกษาภาครัฐ การประมวลคะแนนจะรวบรวมข้อมูล ดังนี้  

 1) แบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  
 2) แบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (IIT)  
3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  

ตารางที่ 3.1 แสดงการประมวลผลคะแนน 

คะแนน แบบ IIT แบบ EIT แบบ OIT 
คะแนนข้อคำถาม คะแนนเฉลี่ยของ 

ข้อคำถามจากผู้ตอบทุกคน 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ข้อคำถามจากผู้ตอบทุกคน 
คะแนนของข้อคำถาม 

คะแนนตัวชี้วัดย่อย – – คะแนนเฉลี่ยของ 
ทุกข้อคำถาม 
ในตัวชี้วัดย่อย 

คะแนนตัวชี้วัด คะแนนเฉลี่ยของ 
ทุกข้อคำถามในตัวชี้วัด 

คะแนนเฉลี่ยของ 
ทุกข้อคำถามในตัวชี้วัด 

คะแนนเฉลี่ยของ 
ทุกตัวชี้วัดย่อยใน

ตัวชี้วัด 
คะแนนแบบสำรวจ คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดในแบบสำรวจ 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดในแบบสำรวจ 
คะแนนเฉลี่ยของ 
ทุกตัวชี้วัดในแบบ

สำรวจ 
น้ำหนักแบบ

สำรวจ 
ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 

คะแนนรวม ผลรวมของคะแนนแบบสำรวจที่ถ่วงน้ำหนัก 
 
3.2 คะแนนและระดับผลคะแนน 

ผลการประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือ ค่าคะแนนตามแบบ IIT แบบ EIT และ OIT รวมกัน 
(30+30+40) มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน  และระดับผลการประเมิน (Rating Score) โดยจำแนก
ออกเป็น 7 ระดับ โดยมีรายละเอียด ดังตารางท่ี 3.2 
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ตารางที่ 3.2 แสดงคะแนนและระดับผลคะแนน 

คะแนน ระดับ ผลการประเมิน 
             95.00 – 100 AA ผ่านเกณฑ์ 

85.00 – 94.99 A ผ่านเกณฑ์ 
75.00 – 84.99 B ไม่ผ่านเกณฑ์ 
65.00 – 74.99 C ไม่ผ่านเกณฑ์ 
55.00 – 64.99 D ไม่ผ่านเกณฑ์ 
50.00 – 54.99 E ไม่ผ่านเกณฑ์ 
      0 – 49.99 F ไม่ผ่านเกณฑ์ 

       
3.3 ผลการประเมินตามเป้าหมายฯ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นท่ี 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(พ.ศ. 2561 – 2580) ในระยะแรกของแผนแม่บทฯ (พ.ศ. 2561 – 2565) ได้กำหนดค่าเป้าหมายของ
ตัวชี้วัดให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน) มีสัดส่วนไม่น้อยกว่า   
ร้อยละ 80  

สำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ ตั ้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2570        
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน จะเป็นการสร้างความเข้าใจเพื่อเตรียม
ความพร้อมการร ับการประเมินและการสนับสนุนข้อมูลให้ก ับสำนักงานคณะกรรมการ             
การอาชีวศึกษา จึงกำหนดผลการดำเนินงาน ITA ผ่านเกณฑ์ ระดับ A (85 คะแนน)  

 ทั้งนี้ เมื่อประมวลผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีการสอบทานและกลั่นกรองผลการดำเนินงาน
และนำเสนอต่อคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องก่อนประกาศผลและเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานต่อไป  

ตัวอย่าง วิทยาลัยสารพัดช่างโปร่งใส มี คะแนน IIT  =  26.66  
      คะแนน EIT =  27.50 
      คะแนน OIT =  35.81   
                  รวมคะแนน ITA =  89.97 

ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลการดำเนินงาน ITA วิทยาลัยสารพัดช่างโปร่งใส 

ผ่านเกณฑ์ อยู่ในระดับ A 
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หมายเหตุ  
1) คณะกรรมการกำหนดเกณฑ์จะเป็นผู้กำหนดผลคะแนนการดำเนินงานผ่านเกณฑ์      

ซึ่งในปีต่อไปอาจมีการพัฒนาเปล่ียนแปลงให้เท่ากับเกณฑ์การประเมิน ITA ของหน่วยงานภาครัฐ
อื่น ๆ ได้ 

2) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล     
นสถานศึกษา แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้คัดเลือกสถานศึกษา
อาชีวศึกษาภาครัฐทั่วประเทศจากการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธาณะบนเว็ปไซต์ของสถานศึกษา เพื่อเป็น
ต้นแบบในประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
จำนวน 23 แห่ง  ดังตารางท่ี 3.3 

ตารางที่ 3.3  แสดงรายช่ือสถานศึกษา จำนวน 23 แห่ง 

สถานศึกษา สถานศึกษา 

1) วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย 
2) วิทยาลัยการอาชีพลอง 
3) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุร ี
4) วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
5) วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช 
6) วิทยาลัยเทคนิบุรีรัมย์ 
7) วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย 
8) วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
9) วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง 
10) วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 
11) วิทยาลัยเทคนิคสงขลา 
12) วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 

13) วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 
14) วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 
15) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุร ี
16) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
17) วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 
18) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุร ี
19) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุร ี
20) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ ์
21) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธาน ี
22) วิทยาลัยเทคนิคน่าน 
23) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 
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ประเด็นการประเมิน ITA สำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐใช้เกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามท่ีสำนักงาน ป.ป.ช. ได้
พัฒนาจากข้อมูลการผลการวิจัยและข้อมูลทางวิชาการเพื่อให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับค่า
คะแนนดัชน ีการร ับร ู ้การทุจร ิต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย            
มีเนื ้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเกี ่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริต ทั้งที ่มี
ลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการนำไป
ปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสความเส่ียงท่ีจะเกิดการทุจริตในสถานศึกษา โดยประเด็นการประเมิน ITA  
จำแนกออกเป็น 3 ด้าน 10 ตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้   
4.1 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดท่ี 1 – 5 ข้อคำถามตัวชี้วัดละ 6 ข้อ รวมข้อ
คำถาม 30 ข้อ ประกอบด้วย 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ เป็นตัวช้ีวัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากร
ภายในสถานศึกษาต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในสถานศึกษาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวขอ้ง
กับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาท่ีกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อท่ัวไป
หรือผู้มาติดต่อท่ีรู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมี
ความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที ่รับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
การเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน ์อื่น ๆ ของบุคลากรอื่นในสถานศึกษาท้ังในกรณีท่ีแลกกับการ
ปฏิบัติหน้าท่ี และในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระสำคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่
กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื ่น ๆ  ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะ
ก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ ดังนี้        

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

i1 บุคลากรในสถานศึกษา ปฏิบัติงาน/ให้  
บริการแก่ผู ้มาติดต่อตามประเด็นดังต่อไปนี้ 
มากน้อยเพียงใด 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 

น้อย มาก มาก
ท่ีสุด 

▪ เป็นไปตามข้ันตอนท่ีกำหนด     

▪ เป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด     
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ประเด็นการประเมิน ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 

น้อย มาก มาก
ท่ีสุด 

i2 บุคลากรในสถานศึกษา ปฏิบัติงาน/ให้บริการ
แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็น
การส่วนตัว อย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

i3 บุคลากรในสถานศึกษา มีพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 

น้อย มาก มาก
ท่ีสุด 

▪ มุ่งผลสำเร็จของงาน     

▪ ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว     

▪ พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจาก
ตนเอง 

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

i4 บุคลากรในสถานศึกษา มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อ
เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 

มี ไม่มี 

▪ เงิน   

▪ ทรัพย์สิน   

▪ ประโยชน์อื่น  ๆท่ีอาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความ
บันเทิง เป็นต้น 

  

หมายเหตุ: เป็นการเรียกรับที่นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดให้รับได้ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ 
เป็นต้น 
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ประเด็นการประเมิน ระดับ 

i5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่าง 
ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กัน
ตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว บุคลากรในสถานศึกษา มีการรับ
สิ่งดังต่อไปนี้ หรือไม่ 

มี ไม่มี 

▪ เงิน   

▪ ทรัพย์สิน   

▪ ประโยชน์อื่น ๆ ท่ีอาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับ
ความบันเทิง เป็นต้น 

  

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

i6 บุคลากรในสถานศึกษา มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอก
หรือภาคเอกชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบ
แทนในอนาคต หรือไม่ 

มี ไม่มี 

▪ เงิน   

▪ ทรัพย์สิน   

▪ ประโยชน์อื่น ๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การอำนวยความสะดวกเป็น
กรณีพิเศษ เป็นต้น 

  

 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของ

บุคลากรภายในสถานศึกษาต่อการดำเนินการต่าง ๆ ของสถานศึกษาตนเอง ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง
กับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับต้ังแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่
อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาอย่างคุ้มค่า เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในใน
เรื่องต่าง ๆ เช่น  ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากร
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ภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาตนเองได้ ตัวชี้วัดที่ 2 
การใช้งบประมาณ  ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ ดังนี้ 

 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 

น้อย มาก มาก
ท่ีสุด 

i7 ท่านรู้เกียวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีของสถานศึกของท่าน มากน้อยเพียงใด 

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 

น้อย มาก มาก
ท่ีสุด 

i8 สถานศึกษาของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดย
คำนึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

    

▪ คุ้มค่าต่อประโยชน์ท่ีได้รับ     

▪ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีต้ังไว้     

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 

น้อย มาก มาก
ท่ีสุด 

i9 สถานศึกษาของท่าน ใช้จ ่ายงบประมาณเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 
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ประเด็นการประเมิน ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 

น้อย มาก มาก
ท่ีสุด 

i10 บุคลากรในสถานศึกษาของท่าน มีการเบิก
จ่ายเง ินที ่ เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา          
ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อย
เพียงใด 

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

i11 สถานศึกษาของท่าน มีการจัดซ้ือจัดจ้าง/การ
จัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะ
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 

น้อย มาก มาก
ท่ีสุด 

▪ โปร่งใส ตรวจสอบได้     

▪ เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดราย
หนึ่ง 

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

i12 สถานศึกษาของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน        
ม ีส ่วนร ่วมในการตรวจสอบการใช ้จ ่ายงบ 
ประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 

น้อย มาก มาก
ท่ีสุด 

▪ สอบถาม     

▪ ทักท้วง     

▪ ร้องเรียน     
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ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ เป็นตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากร
ภายในสถานศึกษาต่อการใช้อำนาจของผู้อำนวยการสถานศึกษาของตนเอง ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ
การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ   
ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อำนาจส่ังการให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ทำในธุระส่วนตัวของผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือทำในส่ิงที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังประเมิน
เกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้อำนวยการสถานศึกษา การซื้อ
ขายตำแหน่ง หรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ ประกอบ 
ด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ ดังนี้ 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 

น้อย มาก มาก
ท่ีสุด 

i13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้อำนวยการ
สถานศึกษาอย่างเหมาะสม มีเหตุมีผล มากน้อย
เพียงใด 

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 

น้อย มาก มาก
ท่ีสุด 

i14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน    
ที่มีกระบวนการและขั้นตอนที่เหมาะสม ตาม
ระดับคุณภาพของผลงาน มากน้อยเพียงใด 
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ประเด็นการประเมิน ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 

น้อย มาก มาก
ท่ีสุด 

i15 ผู้อำนวยการสถานศึกษา มีกระบวนการ
คัดเลือกผู้เข้ารับการพัฒนา ฝึกอบรม การศึกษา
ดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเหมาะสม 
มีเหตุมีผล เป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 

น้อย มาก มาก
ท่ีสุด 

i16 ท่านเคยถูกผู้อำนวยการสถานศึกษาสั่ง
การให้ทำธุระส่วนตัวมากน้อยเพียงใด 

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 

น้อย มาก มาก
ท่ีสุด 

i17 ท่านเคยถูกผู้อำนวยการสถานศึกษาสั่ง
การให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยง
ต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด 

    

 
 
 
 
 

หน้า 29 



 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

i18 การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา    
มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 

น้อย มาก มาก
ท่ีสุด 

▪ ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ     

▪ มีการซื้อขายตำแหน่ง     

▪ เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง     

 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการ

รับรู้ของบุคลากรภายในสถานศึกษาต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมของบุคลากรภายใน การนำทรัพย์สินราชการของสถานศึกษาไปเป็นของตนเองหรือ
นำไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ท้ังการยืมโดยบุคลากรภายในและ
บุคคลภายนอกสถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษาจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและ
สะดวก นอกจากนี้สถานศึกษาจะต้องมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการท่ีถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ รวมไปถึงสถานศึกษา
จะต้องมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย ตัวชี้วัดที่ 4 
การใช้ทรัพย์สินของราชการ ประกอบด้วยข้อคำถาม จำนวน 6 ข้อ ดังนี้ 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 

น้อย มาก มาก
ท่ีสุด 

i19 บ ุคลากรในสถานศ ึกษา ม ีการเอา
ทรัพย์สินของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว 
หรือนำไปให้กลุ ่มหรือพวกพ้อง มากน้อย
เพียงใด 
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ประเด็นการประเมิน ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 

น้อย มาก มาก
ท่ีสุด 

i20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สิน
ของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด 

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 

น้อย มาก มาก
ท่ีสุด 

i21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ
ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในสถานศึกษามีการ
ขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 

น้อย มาก มาก
ท่ีสุด 

i22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำ
ทรัพย์ส ินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขอ
อนุญาตอย่างถูกต้องจากสถานศึกษา มาก
น้อยเพียงใด 
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ประเด็นการประเมิน ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 

น้อย มาก มาก
ท่ีสุด 

i23 ท่านรู ้แนวปฏิบัติของสถานศึกษาของ
ท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่
ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 

น้อย มาก มาก
ท่ีสุด 

i24 สถานศึกษาของท่าน มีการกำกับดูแล
และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
เพื ่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

    

 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต เป็นตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้

ของบุคลากรภายในสถานศึกษาต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของสถานศึกษา ในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญของผู้อำนวยการสถานศึกษาในการต่อต้านการทุจริตอย่างจรงิจัง 
โดยสถานศึกษาจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ และจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา 
เพื ่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี ่ยวกับ
ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของสถานศึกษา ที่จะต้องทำให้การทุจริตในสถานศึกษา
ลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็น
การทุจริตภายในสถานศึกษาด้วย นอกจากนี้สถานศึกษาจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ
การทุจริตภายในสถานศึกษา รวมถึงการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายใน
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และภายนอกสถานศึกษาไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริต ตัวชี ้วัดที่ 5 การแก้ไข
ปัญหาการทุจริต ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ ดังนี้ 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 

น้อย มาก มาก
ท่ีสุด 

i25 ผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้ความสำคัญ
กับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด 

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

i26 สถานศึกษามีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่ มี ไม่มี 

▪ ทบทวนนโยบายหร ือมาตรการป ้องก ันการท ุจร ิตในหน ่วยงานให้                     
มีประสิทธิภาพ 

  

▪ จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน   

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 

น้อย มาก มาก
ท่ีสุด 

i27 ปัญหาการทุจริตในสถานศึกษา ได้รับการ
แก้ไข มากน้อยเพียงใด 
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ประเด็นการประเมิน ระดับ 

i28 สถานศึกษามีการดำเนินการดังต่อไปนี้ 
ต่อการทุจริตในสถานศึกษา มากน้อยเพียงใด 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 

น้อย มาก มาก
ท่ีสุด 

▪ เผ้าระวังการทุจริต     

▪ ตรวจสอบการทุจริต     

▪ ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต     
หมายเหตุ : หากหน่วยงานของท่านไม่มีการทุจริต จึงทำให้ไม่มีการลงโทษทางวินัย ให้ตอบ "มากที่สุด" 

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 

น้อย มาก มาก
ท่ีสุด 

i29 สถานศึกษามีการนำผลการตรวจสอบ
ของหน่วยตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อ
ป้องกันการทุจริตในสถานศึกษามากน้อย
เพียงใด 

    

หมายเหตุ: ฝ่ายตรวจสอบภายใน หมายถึง ส่วนงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน ฝ่ายตรวจสอบภายนอก หมายถึง หน่วยงานที่มีอำนาจหนา้ที่
ตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เช่น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. เป็นต้น 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

i30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะ
เกิดขึ้นในสถานศึกษา ท่านมีความคิดเห็นต่อ
ประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 

น้อย มาก มาก
ท่ีสุด 

▪ สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก     

▪ สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้     

▪ มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา     

▪ มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง     
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4.2) แบบว ัดการร ับร ู ้ของผ ู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียภาย นอก (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดท่ี 6 – 8 ข้อคำถามตัวชี้วัด
ละ 5 ข้อ รวมข้อคำถาม 15 ข้อ ประกอบด้วย 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้
ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษาต่อการคุณภาพการดำเนินงาน 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และ
ระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึง
จะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการของสถานศึกษาแกผู้่รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าท่ี
อย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าท่ีเรียกรับเงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้
เกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานในภาพรวมของสถานศึกษา ท่ีจะต้องคำนึงถึงประโยชน์
ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่ง ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการดำเนินงาน ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 5 ข้อ ดังนี้ 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

e1 เจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาที่ท่านติดต่อ 
ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็น   
ดังต่อไปนี มากน้อยเพียงใด 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 

น้อย มาก มาก
ท่ีสุด 

▪ เป็นไปตามข้ันตอนท่ีกำหนด     

▪ เป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด     
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ประเด็นการประเมิน ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 

น้อย มาก มาก
ท่ีสุด 

e2 เจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาที่ท่านติดต่อ 
ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่อ
คนอื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด 

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 

น้อย มาก มาก
ท่ีสุด 

e3 เจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีการ
ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลเกียวกับการดำเนินการ/
ให้บริการแก่ท่านมากน้อยเพียงใด 

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

e4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาที่
ท่านติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้เพือ่แลกเปลี่ยนกับการ
ปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาตหรือให้บริการ หรือไม่ 

มี ไม่มี 

▪ เงิน   

▪ ทรัพย์สิน   

▪ ประโยชน์อื ่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความ
บันเทิง เป็นต้น 

  

หมายเหตุ: เป็นการให้ที่นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ เป็นต้น 

 
 
 

หน้า 36 



ประเด็นการประเมิน ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 

น้อย มาก มาก
ท่ีสุด 

e5 สถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีการดำเนินงาน 
โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและ
ส่วนรวมเป็นหลักมากน้อยเพียงใด 

    

 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรบัรู้

ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษาต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร    
ในประเด็นที ่เกี ่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของสถานศึกษาในเรื ่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน         
ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่ายและไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้อง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ ่งผลการดำเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลท่ี
สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้     
ส่วนเสีย สามารถส่งคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ และมีการ
ช้ีแจงในกรณีท่ีมีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มี
ช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในสถานศึกษาด้วย ซึ่งสะท้อนถึง
การสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดที่ 7 
ประสิทธิภาพการส่ือสาร ประเด็นสำรวจ ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 5 ข้อ ดังนี้ 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

e6 การเผยแพร่ข้อมูลของสถานศึกษาที่ทา่น
ติดต่อมีลักษณะดังต่อไปนี มากน้อยเพียงใด 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 

น้อย มาก มาก
ท่ีสุด 

▪ เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน     

▪ มีช่องทางหลากหลาย     
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ประเด็นการประเมิน ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 

น้อย มาก มาก
ท่ีสุด 

e7 สถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่
ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ
อย่างชัดเจนมากน้อยเพียงใด 

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

มี ไม่มี 
e8 สถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็น
เก่ียวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่ 

  

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 

น้อย มาก มาก
ท่ีสุด 

e9 สถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและ
ตอบคำถามเมือมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: หากท่านไม่มีข้อกังวลสงสัยให้ตอบ “มากที่สุด 

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

มี ไม่มี 
e10 สถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หรือไม่ 
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ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน     
การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษาต่อการปรับปรุงระบบ
การทำงาน ในประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษา ทั้งการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ใน
การดำเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้อง
กับความต้องการด้วย ท้ังนี้ นอกจากสถานศึกษาจะต้องปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว 
ยังควรให้ความสำคัญกับการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้นอีกด้วย ตัวช้ีวัดท่ี 8  
การปรับปรุงระบบการทำงาน ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 5 ข้อ ดังนี้ 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 

น้อย มาก มาก
ท่ีสุด 

e11 เจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาที่ท่านติดต่อมี
การปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: หากท่านติดต่อคร้ังแรก ให้เปรียบเทียบกับคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการที่ท่านคาดหวังไว้ก่อนมาติดต่อ 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 

น้อย มาก มาก
ท่ีสุด 

e12 สถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุง
วิธ ีการและขั ้นนตอนการดำเนินงาน/การ
ให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: หากท่านติดต่อครั้งแรก ให้เปรียบเทียบกับวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการที่ท่านคาดหวังไว้ก่อนมา
ติดต่อ 
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ประเด็นการประเมิน ระดับ 

มี ไม่มี 
e13 สถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การ
ให้บริการให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ 

  

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 

น้อย มาก มาก
ท่ีสุด 

e14 สถานศึกษาที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดำเนินงาน/การให้บริการของสถานศึกษาให้
ดีขึ้น มากน้อยเพียงใดหมายเหตุ: การมีส่วน
ร่วม เช่น ร่วมวางแผน ร่วม 

    

หมายเหตุ: การมีส่วนร่วม เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น 

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 

น้อย มาก มาก
ท่ีสุด 

e15 สถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุง
การดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความ
โปร่งใสมากข้ึนมากน้อยเพียงใด 
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4.3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดท่ี 9 – 10 ประกอบด้วย 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของสถานศึกษา เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้
สาธารณชนได้รับทราบใน 5 ประเด็นตัวชี้วัดย่อย คือ 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ 
ข้อมูล           

ตัวชี้วัดย่อยที่ 2 การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ  
ตัวชี้วัดย่อยที่ 3 การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการ 

จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
ตัวชีวั้ดย่อยที่ 4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากร 

บุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  

ตัวชี้วัดย่อยที่ 5 การส่งเสริมความโปร่งใสในสถานศึกษา ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม           

การเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของ
สถานศึกษา ทั้งนี้การเปิดเผยข้อมูล พิจารณาจาก 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบของการเปิดเผย 
และองค์ประกอบของข้อมูล โดยจะต้องสอดคล้องตามเงื่อนไขครบถ้วนท้ัง 2 องค์ประกอบ จึงจะถือว่า
เป็นการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์การประเมินที่กำหนด เงื่อนไข คือ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
ผ่าน URL และข้อมูลเผยแพร่ที ่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ตัวชี ้ว ัดที ่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
ประกอบด้วย 5 ตัวช้ีวัดย่อย  (33 ข้อมูล) ดังนี ้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
1) ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 

o1 โครงสร้าง - แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถานศึกษา 
- แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่าง เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย 
ส่วน กลุ่ม เป็นต้น 
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 

o2 ข้อมูล
ผู้บริหาร 

- แสดงข้อมูลของผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  
- แสดงข้อมูล อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังน้ี 
    1) ชื่อ-นามสกุล  
    2) ตำแหน่ง  
    3) รูปถ่าย  
    4) ช่องทางการติดต่อของผู้อำนวย การสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เช่น 
หมายเลขโทรศัพท ์หรือ Line  หรือ E-mail เป็นต้น   

o3 อำนาจ
หน้าท่ี 

แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของสถานศึกษาตามทีก่ฎหมายกำหนด 

o4 แผนยุทธ 
ศาสตร์หรือ
แผนพัฒนา
สถานศึกษา 

- แสดงแผนการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะมากกว่า 1 ปี 
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังน้ี 
    1) ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง 
    2) เป้าหมาย             
    3) ตัวชี้วัด  
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565 

o5 ข้อมูล 
การติดต่อ 

- แสดงข้อมูลการติดต่อของสถานศึกษา อย่างน้อยประกอบด้วย 
    1) ที่อยู่สถานศึกษา 
    2) หมายเลขโทรศัพท ์
    3) E-mail 
    4) แผนที่ต้ัง 

o6 กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

- แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

2) การบริหารงาน 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 

o7 ข่าวประชา 
สัมพันธ์ 

- แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง  ๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของ
สถานศึกษาเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2565 
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3) การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 

o8 Q&A - แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของสถานศึกษาที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง  ๆได้ และ
หน่วย งานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับ ผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทางบน
หน้าเว็บไซต์ของสถานศึกษา (Q&A) ยกตัวอย่าง เช่น Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ, 
Messenger Live Chat, Chatbot เป็นต้น 

o9 Social 
Network 

- แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของสถานศึกษาที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ของสถานศึกษา ยกตัวอย่าง เช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น 

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 
4) การดำเนินงาน 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 

o10 แผน
ดำเนินงาน
ประจำปี 

- แสดงแผนการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะ 1 ปี 
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังน้ี 
   1) โครงการหรือกิจกรรม  
   2) งบประมาณทีใ่ช้                  
   3) ระยะเวลาในการดำเนินการ 
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ใน    ปี พ.ศ. 2565 

o11 รายงาน 
การกำกับ
ติดตามการ
ดำเนินงาน
ประจำปี 
รอบ 6 เดือน 

- แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีในข้อ o10 
- มีเน้ือหาหรือรายละเอียดความ ก้าวหน้า อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังน้ี 
    1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม  
    2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน 
- สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที ่มีข้อมูล
ครอบคลุมในระยะ เวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565 

o12 รายงานผล
การดำเนิน 
งาน
ประจำป ี
 

- แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 
- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานของปี พ.ศ. 2564 อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังน้ี  
    1) ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม  
    2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ     
    3) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
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5) การปฏิบัติงาน 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 

o13 คู่มือหรือ
มาตรฐาน
การปฏิบัติ 
งาน 

- แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของสถาน ศึกษาที่ใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อย 1 คู่มือ ซึ่งเป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด 
สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการข้ันตอนการปฏิบัติอย่างไร ตัวอย่าง 
เช่น คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียน  คู่มือการปฏิบัติงานงานพัสดุ เป็นต้น 

o14 คู่มือหรือ
มาตรฐาน 
การให้ 
บริการ 

- แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
กับสถานศึกษา ซึ่งใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับสถานศึกษา 
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อย 1 คู ่มือ ซึ ่งกำหนดวิธีการขั ้นตอนการ
ให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร ตัวอย่าง เช่น คู่มือการให้บริการงานการเงิน เป็นต้น 

o15 ข้อมูลเชิง
สถิติการ
ให้บริการ 

- แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของสถานศึกษา 
- สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที ่มีข้อมูล
ครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของ ปี พ.ศ. 2565 

o16 รายงานผล
การสำรวจ
ความพึง
พอใจการ
ให้บริการ 

- แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของสถานศึกษา 
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 

o17 E–Service - แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของ
หน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายัง
สถานศึกษา ตัวอย่างเช่น การร้อง เรียน ร้องทุกข์ การประสานงานใช้สถานที่ เป็นต้น 
-  สามารถเข้าถึงหรือเช ื ่อมโยงไปยังช ่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
สถานศึกษา 
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ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
6) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 

o18 แผนการใช้
จ่ายงบ 
ประมาณ
ประจำปี 

- แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาที่มีระยะ 1 ปี 
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังน้ี 
   1) งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร  
   2) งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย 
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565 

o19 รายงานการ
กำกับติดตาม 
การใช้จ่าย
งบประมาณ
ประจำปี 
รอบ 6 เดือน 

- แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในข้อ o18 
- มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อย ประกอบด้วย ความก้าวหน้าการใช้จ่าย
งบประมาณ 
- สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที ่มีข้อมูล
ครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565 

o20 รายงานผล
การใช้จ่าย
งบประมาณ
ประจำป ี

- แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังน้ี 
 1) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ        
 2) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 

 

7) การจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 

o21 แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
หรือแผนการ
จัดหาพัสดุ 

- แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565 
* กรณีไม่มีการจัดจ้างท่ีมีวงเงินเกิน 5 แสนบาทหรือการจัดจ้างท่ีกฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องเผยแพร่แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง ให้สถานศึกษาอธิบายเพิ่มเติม  โดยละเอียด หรือเผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในกรณี
ดังกล่าว 

 

  

หน้า 45 



 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 

o22 ประกาศ
ต่าง ๆ 
เก่ียวกับ
การจัดซื้อ
จัดจ้างหรือ
การจัดหา
พัสดุ 

- แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่าง เช่น ประกาศเชิญชวน 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น  
- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565 

๐23 สรุปผลการ
จัดซื้อจัด
จ้างหรือ
การจัดหา
พัสดุราย
เดือน 

- แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา 

- มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่
ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่ เสนอผู้
ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปเลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น 

- เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565 

o24 รายงานผล
การจัดซื้อ
จัดจ้างหรือ
การจัดหา
พัสดุ
ประจำป ี

- แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา 
- มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังน้ี 
 1) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง  
 2) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
8) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 

o25 นโยบาย
การบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

- เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับใน

สถานศึกษา ปี พ.ศ. 2565 
- แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด (ผอ.) หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลที่กำหนดในนามของสถานศึกษา 
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 

o26 การดำเนิน 
การตาม
นโยบาย
การบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

- แสดงการดำเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลในข้อ o25 
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565 

o27 หลักเกณฑ์
การบริหาร
และพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล 

- แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษา 
ปี พ.ศ. 2565 อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังน้ี 
    1)  การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
    2)  การบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร 
    3)  การพัฒนาบุคลากร 
    4) การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
   5) การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 
* กรณีสถานศึกษาใช้หลักเกณฑ์ขององค์กรกลางบริหาร งานบุคคล สถาน ศึกษาสามารถนำหลักเกณฑ์
ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสถานศึกษา 

o28 รายงานผล
การบริหาร
และพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล
ประจำป ี

- แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
- มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังน้ี 
 1) ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 2) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 
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ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
9) การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 

o29 แนวปฏิบัติ  
การจัดการ
เรื่องร้อง 
เรียนการ
ทุจริตและ
ประพฤติ 
มิชอบ 

- แสดงคู ่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื ่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา มีข้อมูลรายละเอียด
ของการปฏิบัติงาน อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังน้ี 
 1) รายละเอียดวิธีการที่บุคคล ภายนอกจะทำการร้องเรียน 
 2) ราย ละเอียดข้ันตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน  
3) ส่วนงานที่รับผิดชอบ  
4) ระยะเวลาดำเนินการ 

o30 ช่องทาง
แจ้งเรื่อง
ร้องเรียน
การทุจริต
และประ 
พฤติมิชอบ 

- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาผ่านทางช่องทางออนไลน์ของสถานศึกษา  โดยแยก
ต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและ
เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา 

o31 ข้อมูลเชิง
สถิติเรื่อง
ร้องเรียน
การทุจริต
และประ 
พฤติมิชอบ 

- แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรทาง
การศึกษาของสถานศึกษา 
- มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างน้อย 
ประกอบด้วย ดังน้ี  
 1) จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด  
 2) จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ  
 3) จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  
- สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที ่มีข้อมูล
ครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565 
*กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน 
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10) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 

o32 ช่อง
ทางการ
รับฟัง
ความ
คิดเห็น 

- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตาม
อำนาจหน้าท่ีหรือภารกิจของสถานศึกษาผ่านทางช่องทางออนไลน์ 
- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา 

o33 การเปิด
โอกาสให้
เกิดการมี
ส่วนร่วม 

- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมใน
การดำเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา 
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565 

 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต เป็นตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่

ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของสถานศึกษา เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของสถานศึกษา
ให้สาธารณชนได้รับทราบ 2 ประเด็น คือ  

1 การดำเนินการเพื ่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้อำนวยการ
สถานศึกษา การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   

2. มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความ
โปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความสำคัญ
ต่อผลการประเมินเพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในสถานศึกษา และ     
มีการกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (10 ข้อมูล) ดังนี้ 
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ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย  
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
11) เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
o34 นโยบาย

ไม่รับ
ของขวัญ 
(No Gift 
Policy) 

- แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน จะต้องไม่มีการรับของขวัญ (No Gift 
Policy) 
- ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน (ผอ.) 
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565 

o35 การมีส่วน
ร่วมของ
ผู้บริหาร 

- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด (ผอ.) 
- เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง 
พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาด้านคุณธรรมและโปร่งใส 
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565 

 
12) การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
o36 การประ 

เมินความ
เสี่ยงการ
ทุจริตและ
ประพฤติ 
มิชอบ
ประจำปี 

- แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย เหตุการณ์ความเสี่ยงและ
ระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565 
(ควรเลือกความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องหรือก่อให้การทุจริตในสถานศึกษา) 

o37 การดำเนิน 
การเพ่ือ
จัดการ
ความเสี่ยง
การทุจริต
และประ 
พฤติมิชอบ 

- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที ่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของสถานศึกษา 
- เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพ่ือ
บริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o36 
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565 
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13) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 

o38 การเสริม 
สร้าง
วัฒนธรรม
องค์กร 
ตามมาตร 
ฐานทาง
จริยธรรม 

- แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู ้เรียนของสถาน ศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติ งานอย่างซื ่อสัตย์สุจริต           
มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าท่ีและบทบาททางสังคม 
- เป็นการดำเนินการที่สถานศึกษาเป็นผู้ดำเนินการเอง 
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565 
(ตัวอย่าง เช่น นโยบายไม่รับของขวัญ, ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู ้บรูณาการ
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา, กิจกรรมลูกเสือช่อสะอาด กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม เป็นต้น) 

14) แผนป้องกันการทุจริต 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 

o39 แผน 
ปฏิบัติ 
การป้อง 
กันการ
ทุจริต 

- แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการทจุริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสของสถานศึกษา 
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังน้ี 
 1) โครงการ /กิจกรรม  
 2) งบประมาณ (หากไม่มี โปรดระบุ ไม่ใช้งบประมาณ)         
 3) ช่วงเวลาดำเนินการ 
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565 

o40 รายงาน 
การกำกับ
ติดตามการ
ดำเนินการ
ป้องกันการ
ทุจริต
ประจำปี 
รอบ 6 
เดือน 

- แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามข้อ 
o39 
- มีข้อมูลรายละเอียดความ ก้าวหน้า อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังน้ี 
 1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม  
 2) รายละเอียดงบประมาณท่ีใช้ดำเนินงาน 
- สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มี
ข้อมูลครอบคลุมในระยะ เวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565 
 

 
 

หน้า 51 



 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
o41 รายงานผล

การ
ดำเนินการ
ป้องกันการ
ทุจริต
ประจำป ี

- แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังน้ี 
 1) ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม  
 2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
 3) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
15) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
o42 มาตรการ

ส่งเสริม
คุณธรรม
และความ
โปร่งใส
ภายในสถาน 
ศึกษา 

- แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2564 อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังน้ี 
 1) ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน  
 2) ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีข้ึน ท่ีมีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ  
- มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพ่ือขับเคลื่อน
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการ
วิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังน้ี  
 1) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  
 2) การกำหนดข้ันตอนหรือวิธีการปฏิบัติ     
 3) การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล 
(หากไม่ได้ดำเนินการให้แสดงมาตรการที่ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
สถานศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หรือ พ.ศ.2565 หรือ นโยบายไม่รับของขวัญ) 

o43 การดำเนิน  
การตามมาตร 
การส่งเสริม
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ภายในสถาน 
ศึกษา 

- แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในสถานศึกษา 
- มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานในข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565 
(หากไม่ได้ดำเนินการให้แสดงมาตรการที่ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
สถานศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หรือ นโยบายไม่รับของขวัญ) 
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  การคิดค่าคะแนน 
ส่วนที่  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



5.1 การคิดค่าคะแนนการรับรู ้ของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) จำนวน 30 คะแนน รายละเอียด ดังนี้  

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน ดังนี ้
 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

i1 บุคลากรในสถานศึกษา ปฏิบัติงาน/ให้  
บริการแก่ผู ้มาติดต่อตามประเด็นดังต่อไปนี้ 
มากน้อยเพียงใด 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 

น้อย มาก มาก
ท่ีสุด 

▪ เป็นไปตามข้ันตอนท่ีกำหนด 0.125 0.25 0.375 0.50 

▪ เป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 0.125 0.25 0.375 0.50 

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 

น้อย มาก มาก
ท่ีสุด 

i2 บุคลากรในสถานศึกษา ปฏิบัติงาน/ให้บริการ
แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็น
การส่วนตัว อย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

0.25 0.50 0.75 1.00 

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

i3 บุคลากรในสถานศึกษา มีพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 

น้อย มาก มาก
ท่ีสุด 

▪ มุ่งผลสำเร็จของงาน 0.06 0.11 0.16 0.33 

▪ ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว 0.06 0.11 0.16 0.33 

▪ พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจาก
ตนเอง 

0.06 0.11 0.16 0.33 

ข้อ i3 ตอบมากท่ีสุดทุกข้อให้ = 1 คะแนน 
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ประเด็นการประเมิน ระดับ 

i4 บุคลากรในสถานศึกษา มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อ
เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 

มี ไม่มี 

▪ เงิน   

▪ ทรัพย์สิน   

▪ ประโยชน์อื่น  ๆท่ีอาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความ
บันเทิง เป็นต้น 

  

หมายเหตุ: เป็นการเรียกรับที่นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดให้รับได้ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ 
เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

i5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่าง 
ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กัน
ตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว บุคลากรในสถานศึกษา มีการรับ
สิ่งดังต่อไปนี้ หรือไม่ 

มี ไม่มี 

▪ เงิน   

▪ ทรัพย์สิน   

▪ ประโยชน์อื่น ๆ ท่ีอาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับ
ความบันเทิง เป็นต้น 

  

การให้คะแนนการตอบแต่ละข้อ i4 ดังน้ี 

1) ไม่มี 3 ข้อ           ให้คะแนน 
2) ไม่มี 2 ข้อ มี 1 ข้อ ให้คะแนน 
3) ไม่มี 1 ข้อ มี 2 ข้อ ให้คะแนน 
4) มี    3 ข้อ           ให้คะแนน  

= 
= 
= 
= 

1     คะแนน 
0     คะแนน 
0     คะแนน 
0     คะแนน 
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ประเด็นการประเมิน ระดับ 

i6 บุคลากรในสถานศึกษา มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอก
หรือภาคเอกชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบ
แทนในอนาคต หรือไม่ 

มี ไม่มี 

▪ เงิน   

▪ ทรัพย์สิน   

▪ ประโยชน์อื่น ๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การอำนวยความสะดวกเป็น
กรณีพิเศษ เป็นต้น 

  

 
 

 
 
 

 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน 

ดังนี ้
 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 

น้อย มาก มาก
ท่ีสุด 

i7 ท่านรู้เกียวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีของสถานศึกของท่าน มากน้อยเพียงใด 

0.25 0.50 0.75 1.00 

การให้คะแนนการตอบแต่ละข้อ i5 ดังน้ี 

1) ไม่มี 3 ข้อ           ให้คะแนน 
2) ไม่มี 2 ข้อ มี 1 ข้อ ให้คะแนน 
3) ไม่มี 1 ข้อ มี 2 ข้อ ให้คะแนน 
4) มี    3 ข้อ           ให้คะแนน  

= 
= 
= 
= 

1     คะแนน 
0     คะแนน 
0     คะแนน 
0     คะแนน 

การให้คะแนนการตอบแต่ละข้อ i6 ดังน้ี 

1) ไม่มี 3 ข้อ           ให้คะแนน 
2) ไม่มี 2 ข้อ มี 1 ข้อ ให้คะแนน 
3) ไม่มี 1 ข้อ มี 2 ข้อ ให้คะแนน 
4) มี    3 ข้อ           ให้คะแนน  

= 
= 
= 
= 

1     คะแนน 
0     คะแนน 
0     คะแนน 
0     คะแนน 
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ประเด็นการประเมิน ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 

น้อย มาก มาก
ท่ีสุด 

i8 สถานศึกษาของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดย
คำนึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

    

▪ คุ้มค่าต่อประโยชน์ท่ีได้รับ 0.125 0.25 0.375 0.50 

▪ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีต้ังไว้ 0.125 0.25 0.375 0.50 

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 

น้อย มาก มาก
ท่ีสุด 

i9 สถานศึกษาของท่าน ใช้จ ่ายงบประมาณเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

1.00 0.75 0.50 0.25 

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 

น้อย มาก มาก
ท่ีสุด 

i10 บุคลากรในสถานศึกษาของท่าน มีการเบิก
จ่ายเง ินที ่ เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา          
ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อย
เพียงใด 

1.00 0.75 0.50 0.25 
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ประเด็นการประเมิน ระดับ 

i11 สถานศึกษาของท่าน มีการจัดซ้ือจัดจ้าง/การ
จัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะ
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 

น้อย มาก มาก
ท่ีสุด 

▪ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 0.125 0.25 0.375 0.50 

▪ เอื ้อประโยชน์ให้ผู ้ประกอบการรายใดราย
หนึ่ง 

0.50 0.375 0.25 0.125 

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

i12 สถานศึกษาของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน        
ม ีส ่วนร ่วมในการตรวจสอบการใช ้จ ่ายงบ 
ประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 

น้อย มาก มาก
ท่ีสุด 

▪ สอบถาม 0.06 0.11 0.16 0.33 

▪ ทักท้วง 0.06 0.11 0.16 0.33 

▪ ร้องเรียน 0.06 0.11 0.16 0.33 
ข้อ i12 ตอบมากท่ีสุดทุกข้อให้ = 1 คะแนน 

 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน ดังนี้ 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 

น้อย มาก มาก
ท่ีสุด 

i13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้อำนวยการ
สถานศึกษาอย่างเหมาะสม มีเหตุมีผล มากน้อย
เพียงใด 

0.25 0.50 0.75 1 
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ประเด็นการประเมิน ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 

น้อย มาก มาก
ท่ีสุด 

i14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน    
ที่มีกระบวนการและขั้นตอนที่เหมาะสม ตาม
ระดับคุณภาพของผลงาน มากน้อยเพียงใด 

0.25 0.50 0.75 1 

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 

น้อย มาก มาก
ท่ีสุด 

i15 ผู้อำนวยการสถานศึกษา มีกระบวนการ
คัดเลือกผู้เข้ารับการพัฒนา ฝึกอบรม การศึกษา
ดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเหมาะสม 
มีเหตุมีผล เป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

0.25 0.50 0.75 1.00 

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 

น้อย มาก มาก
ท่ีสุด 

i16 ท่านเคยถูกผู้อำนวยการสถานศึกษาสั่ง
การให้ทำธุระส่วนตัวมากน้อยเพียงใด 

1.00 0.75 0.50 0.25 
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ประเด็นการประเมิน ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 

น้อย มาก มาก
ท่ีสุด 

i17 ท่านเคยถูกผู้อำนวยการสถานศึกษาสั่ง
การให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยง
ต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด 

1.00 0.75 0.50 0.25 

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

i18 การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา    
มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 

น้อย มาก มาก
ท่ีสุด 

▪ ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ 0.33 0.16 0.11 0.06 

▪ มีการซื้อขายตำแหน่ง 0.33 0.16 0.11 0.06 

▪ เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 0.33 0.16 0.11 0.06 
ข้อ i18 ตอบมากท่ีสุดทุกข้อให้ = 1 คะแนน 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ ๆ ละ 1 
คะแนน ดังนี้ 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 

น้อย มาก มาก
ท่ีสุด 

i19 บ ุคลากรในสถานศ ึกษา ม ีการเอา
ทรัพย์สินของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว 
หรือนำไปให้กลุ ่มหรือพวกพ้อง มากน้อย
เพียงใด 

1.00 0.75 0.50 0.25 
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ประเด็นการประเมิน ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 

น้อย มาก มาก
ท่ีสุด 

i20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สิน
ของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด 

0.25 0.50 0.75 1.00 

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 

น้อย มาก มาก
ท่ีสุด 

i21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ
ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในสถานศึกษามีการ
ขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

0.25 0.50 0.75 1.00 

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 

น้อย มาก มาก
ท่ีสุด 

i22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำ
ทรัพย์ส ินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขอ
อนุญาตอย่างถูกต้องจากสถานศึกษา มาก
น้อยเพียงใด 

1.00 0.75 0.50 0.25 
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ประเด็นการประเมิน ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 

น้อย มาก มาก
ท่ีสุด 

i23 ท่านรู ้แนวปฏิบัติของสถานศึกษาของ
ท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่
ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

0.25 0.50 0.75 1.00 

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 

น้อย มาก มาก
ท่ีสุด 

i24 สถานศึกษาของท่าน มีการกำกับดูแล
และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
เพื ่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

0.25 0.50 0.75 1.00 

 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ ๆ ละ 1 

คะแนน ดังนี้ 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 

น้อย มาก มาก
ท่ีสุด 

i25 ผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้ความสำคัญ
กับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด 

0.25 0.50 0.75 1.00 
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ประเด็นการประเมิน ระดับ 

i26 สถานศึกษามีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่ มี ไม่มี 

▪ ทบทวนนโยบายหร ือมาตรการป ้องก ันการท ุจร ิตในหน ่วยงานให้                     
มีประสิทธิภาพ 

  

▪ จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน   

 
การให้คะแนนการตอบแต่ละข้อ i26 ดังน้ี 

1) มี 2 ข้อ                  ให้คะแนน 
2) มี 1 ข้อ ไม่มี 1 ข้อ     ให้คะแนน 
3) ไม่มี 2 ข้อ               ให้คะแนน 

= 1     คะแนน 
= 0.50 คะแนน 
= 0     คะแนน 

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 

น้อย มาก มาก
ท่ีสุด 

i27 ปัญหาการทุจริตในสถานศึกษา ได้รับการ
แก้ไข มากน้อยเพียงใด 

0.25 0.50 0.75 1.00 

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

i28 สถานศึกษามีการดำเนินการดังต่อไปนี้ 
ต่อการทุจริตในสถานศึกษา มากน้อยเพียงใด 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 

น้อย มาก มาก
ท่ีสุด 

▪ เผ้าระวังการทุจริต 0.06 0.11 0.16 0.33 

▪ ตรวจสอบการทุจริต 0.06 0.11 0.16 0.33 

▪ ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต 0.06 0.11 0.16 0.33 
หมายเหตุ : หากหน่วยงานของท่านไม่มีการทุจริต จึงทำให้ไม่มีการลงโทษทางวินัย ให้ตอบ "มากที่สุด" 

ข้อ i28 ตอบมากท่ีสุดทุกข้อให้ = 1 คะแนน 
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ประเด็นการประเมิน ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 

น้อย มาก มาก
ท่ีสุด 

i29 สถานศึกษามีการนำผลการตรวจสอบ
ของหน่วยตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อ
ป้องกันการทุจริตในสถานศึกษามากน้อย
เพียงใด 

0.25 0.50 0.75 1.00 

หมายเหตุ: ฝ่ายตรวจสอบภายใน หมายถึง ส่วนงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน ฝ่ายตรวจสอบภายนอก หมายถึง หน่วยงานที่มีอำนาจหนา้ที่
ตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เช่น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. เป็นต้น 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

i30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะ
เกิดขึ้นในสถานศึกษา ท่านมีความคิดเห็นต่อ
ประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 

น้อย มาก มาก
ท่ีสุด 

▪ สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก 0.02 0.065 0.165 0.25 

▪ สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ 0.02 0.065 0.165 0.25 

▪ มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา 0.02 0.065 0.165 0.25 

▪ มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 0.02 0.065 0.165 0.25 
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แบบสรุปคะแนนการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

วิทยาลัย................................................................. 

จังหวัด............................................................................ภาค......................................... 

แบบสรุปคะแนนการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ (6 คะแนน) 
ข้อคำถาม i1 i2 i3 i4 i5 i6 รวมคะแนน i1-i6 

คะแนน        
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ (6 คะแนน) 
ข้อคำถาม i7 i8 i9 i10 i11 i12 รวมคะแนน i7-i12 
คะแนน        

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ (6 คะแนน) 
ข้อคำถาม i13 i14 i15 i16 i17 i18 รวมคะแนน i13-i18 
คะแนน        

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ (6 คะแนน) 
ข้อคำถาม i19 i20 i21 i22 i23 i24 รวมคะแนน i19-i24 
คะแนน        

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6 คะแนน) 
ข้อคำถาม i25 i26 i27 i28 i29 i30 รวมคะแนน i25-i30 
คะแนน        

รวมคะแนนการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน i1-i30 (30 คะแนน)  
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5.2) การคิดค่าคะแนนการรับรู ้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) จำนวน 30 คะแนน รายละเอีด ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 5 ข้อ ๆ ละ 2 
คะแนน ดังนี้ 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

e1 เจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาที่ท่านติดต่อ 
ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็น   
ดังต่อไปนี มากน้อยเพียงใด 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 

น้อย มาก มาก
ท่ีสุด 

▪ เป็นไปตามข้ันตอนท่ีกำหนด 0.25 0.50 0.75 1.00 

▪ เป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 0.25 0.50 0.75 1.00 

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 

น้อย มาก มาก
ท่ีสุด 

e2 เจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาที่ท่านติดต่อ 
ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่อ
คนอื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด 

0.50 1.00 1.50 2.00 

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 

น้อย มาก มาก
ท่ีสุด 

e3 เจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีการ
ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลเกียวกับการดำเนินการ/
ให้บริการแก่ท่านมากน้อยเพียงใด 

0.50 1.00 1.50 2.00 
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ประเด็นการประเมิน ระดับ 

e4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาที่
ท่านติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้เพือ่แลกเปลี่ยนกับการ
ปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาตหรือให้บริการ หรือไม่ 

มี ไม่มี 

▪ เงิน   

▪ ทรัพย์สิน   

▪ ประโยชน์อื ่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความ
บันเทิง เป็นต้น 

  

หมายเหตุ: เป็นการให้ที่นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ เป็นต้น 

 
การคิดค่าคะแนนการตอบ ข้อ e4 ดังน้ี 

1) ไม่มี 3 ข้อ             ให้คะแนน 
2) ไม่มี 2 ข้อ มี 1 ข้อ   ให้คะแนน 
3) ไม่มี 1 ข้อ มี 2 ข้อ   ให้คะแนน 
4) มี 3 ข้อ                 ให้คะแนน 

= 2     คะแนน 
= 0     คะแนน 
= 0     คะแนน 
= 0     คะแนน 
 

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 

น้อย มาก มาก
ท่ีสุด 

e5 สถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีการดำเนินงาน 
โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและ
ส่วนรวมเป็นหลักมากน้อยเพียงใด 

0.50 1 1.50 2 
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ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 5 ข้อ ๆ ละ 2 
คะแนน ดังนี้ 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

e6 การเผยแพร่ข้อมูลของสถานศึกษาที่ทา่น
ติดต่อมีลักษณะดังต่อไปนี มากน้อยเพียงใด 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 

น้อย มาก มาก
ท่ีสุด 

▪ เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 0.25 0.5 0.75 1 

▪ มีช่องทางหลากหลาย 0.25 0.5 0.75 1 

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 

น้อย มาก มาก
ท่ีสุด 

e7 สถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่
ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ
อย่างชัดเจนมากน้อยเพียงใด 

0.50 1 1.50 2 

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

มี ไม่มี 
e8 สถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็น
เก่ียวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่ 

2 0 
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ประเด็นการประเมิน ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 

น้อย มาก มาก
ท่ีสุด 

e9 สถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและ
ตอบคำถามเมือมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

0.50 1 1.50 2 

หมายเหตุ: หากท่านไม่มีข้อกังวลสงสัยให้ตอบ “มากที่สุด 

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

มี ไม่มี 
e10 สถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หรือไม่ 

2 0 

 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 5 ข้อ ๆ ละ 
2 คะแนน ดังนี้ 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 

น้อย มาก มาก
ท่ีสุด 

e11 เจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาที่ท่านติดต่อมี
การปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

0.50 1 1.50 2 

หมายเหตุ: หากท่านติดต่อคร้ังแรก ให้เปรียบเทียบกับคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการที่ท่านคาดหวังไว้ก่อนมาติดต่อ 
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ประเด็นการประเมิน ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 

น้อย มาก มาก
ท่ีสุด 

e12 สถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุง
วิธ ีการและขั ้นนตอนการดำเนินงาน/การ
ให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

0.50 1 1.50 2 

หมายเหตุ: หากท่านติดต่อครั้งแรก ให้เปรียบเทียบกับวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการที่ท่านคาดหวังไว้ก่อนมา
ติดต่อ 

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

มี ไม่มี 
e13 สถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การ
ให้บริการให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ 

2 0 

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 

น้อย มาก มาก
ท่ีสุด 

e14 สถานศึกษาที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดำเนินงาน/การให้บริการของสถานศึกษาให้
ดีขึ้น มากน้อยเพียงใดหมายเหตุ: การมีส่วน
ร่วม เช่น ร่วมวางแผน ร่วม 

0.50 1 1.50 2 

หมายเหตุ: การมีส่วนร่วม เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น 
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ประเด็นการประเมิน ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 

น้อย มาก มาก
ท่ีสุด 

e15 สถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุง
การดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความ
โปร่งใสมากข้ึนมากน้อยเพียงใด 

0.50 1 1.50 2 
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แบบสรุปคะแนนการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

วิทยาลัย................................................................. 

จังหวัด............................................................................ภาค......................................... 

แบบสรุปคะแนนการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน (10 คะแนน) 

ข้อคำถาม e1 e2 e3 e4 e5 รวมคะแนน ie1-e5 
คะแนน       

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร (10 คะแนน) 
ข้อคำถาม e6 e7 e8 e9 e10 รวมคะแนน e6-e10 
คะแนน       

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน (10 คะแนน) 
ข้อคำถาม e11 e12 e13 e14 e15 รวมคะแนน e11-e15 
คะแนน       

รวมคะแนนการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก e1-e15 (30 คะแนน)  
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5 .3) การค ิดค ่าคะแนนการเป ิดเผยข ้อม ูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) รวม 40 คะแนน รายละเอียด ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของสถานศึกษา เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้
สาธารณชนได้รับทราบใน 5 ประเด็นตัวชี้วัดย่อย คือ 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ 
ข้อมูล           

ตัวชี้วัดย่อยที่ 2 การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ  
ตัวชี้วัดย่อยที่ 3 การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการ 

จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากร 

บุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  

ตัวชี้วัดย่อยที่ 5 การส่งเสริมความโปร่งใสในสถานศึกษา ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม           

การเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของ
สถานศึกษา ทั้งนี้การเปิดเผยข้อมูล พิจารณาจาก 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบของการเปิดเผย 
และองค์ประกอบของข้อมูล โดยจะต้องสอดคล้องตามเงื่อนไขครบถ้วนท้ัง 2 องค์ประกอบ จึงจะถือว่า
เป็นการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์การประเมินที่กำหนด เงื่อนไข คือ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
ผ่าน URL และข้อมูลเผยแพร่ที ่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ตัวชี ้ว ัดที ่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
ประกอบด้วย 5 ตัวช้ีวัดย่อย  (33 ข้อมูล) ดังนี ้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
1) ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ที่อยู่ข้อมูล (URL) 

o1 โครงสร้าง - แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถานศึกษา 
- แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่าง 
เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น 
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ที่อยู่ข้อมูล (URL) 

o2 ข้อมูล
ผู้บริหาร 

- แสดงข้อมูลของผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา  
- แสดงข้อมูล อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังน้ี 
    1) ชื่อ-นามสกุล  
    2) ตำแหน่ง  
    3) รูปถ่าย  
    4) ช่องทางการติดต่อของผู้อำนวย การสถานศึกษาและรอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา เช่น หมายเลขโทรศัพท์ หรือ Line  หรอื 
E-mail เป็นต้น   

 

o3 อำนาจ
หน้าท่ี 

แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของสถานศึกษาตามที่กฎหมาย
กำหนด 

 

o4 แผนยุทธ 
ศาสตร์หรือ
แผนพัฒนา
สถานศึกษา 

- แสดงแผนการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะมากกว่า 1 ปี 
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังน้ี 
    1) ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง 
    2) เป้าหมาย             
    3) ตัวชี้วัด  
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565 

 

o5 ข้อมูล 
การติดต่อ 

- แสดงข้อมูลการติดต่อของสถานศึกษา อย่างน้อยประกอบด้วย 
    1) ที่อยู่สถานศึกษา 
    2) หมายเลขโทรศัพท ์
    3) E-mail 
    4) แผนที่ต้ัง 

 

o6 กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

- แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงาน
ของสถานศึกษา 

 

 

 

 

หน้า 75 



 

2) การบริหารงาน 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ที่อยู่ข้อมูล (URL) 

o7 ข่าวประชา 
สัมพันธ์ 

- แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง  ๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตาม
อำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษาเป็นข้อมูลข่าวสารที่
เกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2565 

 

 

3) การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ที่อยู่ข้อมูล (URL) 

o8 Q&A - แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของสถานศึกษาที่บุคคลภายนอก
สามารถสอบถามข้อมูลต่าง  ๆได้ และหน่วย งานสามารถสื่อสารให้
คำตอบกับ ผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง
บนหน้าเว็บไซต์ของสถานศึกษา (Q&A) ยกตัวอย่าง เช่น Web 
board, กล่องข้อความถาม-ตอบ, Messenger Live Chat, Chatbot 
เป็นต้น 

 

o9 Social 
Network 

- แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของสถานศึกษาที ่สามารถ
เชื ่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของสถานศึกษา 
ยกตัวอย่าง เช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น 

 

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 
4) การดำเนินงาน 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ที่อยู่ข้อมูล (URL) 

o10 แผน
ดำเนินงาน
ประจำปี 

- แสดงแผนการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะ 1 ปี 
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังน้ี 
   1) โครงการหรือกิจกรรม  
   2) งบประมาณทีใ่ช้                  
   3) ระยะเวลาในการดำเนินการ 
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ใน    ปี พ.ศ. 2565 
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ที่อยู่ข้อมูล (URL) 

o11 รายงาน 
การกำกับ
ติดตามการ
ดำเนินงาน
ประจำปี 
รอบ 6 เดือน 

- แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีในข้อ o10 
- ม ี เน ื ้อหาหร ือรายละเอ ียดความ ก ้าวหน้า อย่างน้อย 
ประกอบด้วย ดังน้ี 
    1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม  
    2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน 
- สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือ
ราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะ เวลา 6 เดือนแรกของ
ปี พ.ศ. 2565 

 

o12 รายงานผล
การดำเนิน 
งาน
ประจำป ี
 

- แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 
- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานของปี พ.ศ. 2564 
อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังน้ี  
    1) ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม  
    2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ     
    3) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  

 

5) การปฏิบัติงาน 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ที่อยู่ข้อมูล (URL) 

o13 คู่มือหรือ
มาตรฐาน
การปฏิบัติ 
งาน 

- แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของสถาน 
ศึกษาที่ใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อย 1 คู่มือ ซึ่ง
เป็นคู ่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที ่หรือพนักงาน
ตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร ตัวอย่าง 
เช่น คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียน  คู่มือการปฏิบัติงานงานพัสดุ 
เป็นต้น 

 

o14 คู่มือหรือ
มาตรฐาน 
การให้ 
บริการ 

- แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติ
ที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับสถานศึกษา ซึ่งใช้เป็นข้อมลูใน
การขอรับบริการหรือติดต่อกับสถานศึกษา 
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อย 1 คู ่มือ ซึ่ง
กำหนดวิธีการขั ้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร 
ตัวอย่าง เช่น คู่มือการให้บริการงานการเงิน เป็นต้น 
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ที่อยู่ข้อมูล (URL) 

o15 ข้อมูลเชิง
สถิติการ
ให้บริการ 

- แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของสถานศึกษา 
- สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือ
ราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของ 
ปี พ.ศ. 2565 

 

o16 รายงานผล
การสำรวจ
ความพึง
พอใจการ
ให้บริการ 

-  แสดงผลสำรวจความพ ึงพอใจการให ้บร ิการของ
สถานศึกษา 
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 

 

o17 E–Service - แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐที่
สอดคล ้องก ับภารก ิจของหน ่วยงานผ ่านเคร ือข ่าย
อินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายัง
สถานศึกษา ตัวอย่างเช่น การร้อง เรียน ร้องทุกข์  การ
ประสานงานใช้สถานที่ เป็นต้น 
-  สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของสถานศึกษา 

 

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
6) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ที่อยู่ข้อมูล (URL) 

o18 แผนการใช้
จ่ายงบ 
ประมาณ
ประจำปี 

- แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาที่มีระยะ 1 ปี 
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังน้ี 
   1) งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร  
   2) งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย 
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565 
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ที่อยู่ข้อมูล (URL) 

o19 รายงานการ
กำกับติดตาม 
การใช้จ่าย
งบประมาณ
ประจำปี 
รอบ 6 เดือน 

- แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ ่าย
งบประมาณประจำปีในข้อ o18 
- มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อย ประกอบด้วย 
ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ 
- สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือ
ราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี 
พ.ศ. 2565 

 

o20 รายงานผล
การใช้จ่าย
งบประมาณ
ประจำป ี

- แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี 
- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อย 
ประกอบด้วย ดังน้ี 
 1) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ        
 2) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 

 

 

7) การจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ที่อยู่ข้อมูล (URL) 

o21 แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
หรือแผนการ
จัดหาพัสดุ 

- แสดงแผนการจัดซื ้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่
สถานศึกษาจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565 
* กรณีไม่มีการจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาทหรือการจัดจ้างที่กฎหมาย
ไม่ได้กำหนดให้ต้องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้สถานศึกษาอธิบาย
เพิ่มเติม  โดยละเอียด หรือเผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีดังกล่าว 
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ที่อยู่ข้อมูล (URL) 

o22 ประกาศ
ต่าง ๆ 
เก่ียวกับ
การจัดซื้อ
จัดจ้างหรือ
การจัดหา
พัสดุ 

- แสดงประกาศการจัดซื ้อจ ัดจ้างตามที่สถานศึกษาจะต้อง
ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่าง เช่น ประกาศเชิญชวน 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น  
- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565 

 

๐23 สรุปผลการ
จัดซื้อจัด
จ้างหรือ
การจัดหา
พัสดุราย
เดือน 

- แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา 

- มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่าง เช่น 
งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการ
ซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่ เสนอผู้ได้รับ
การคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 
เป็นต้น 

- เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 
เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565 

 

o24 รายงานผล
การจัดซื้อ
จัดจ้างหรือ
การจัดหา
พัสดุ
ประจำป ี

- แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา 
- มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังน้ี 
 1) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง  
 2) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 
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ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
8) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ที่อยู่ข้อมูล (URL) 

o25 นโยบาย
การบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

- เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคลที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2565 
- แสดงนโยบายของผู ้บริหารสูงสุด (ผอ.) หรือแผนการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่กำหนดในนามของ
สถานศึกษา 

 

o26 การดำเนิน 
การตาม
นโยบาย
การบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

- แสดงการดำเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบายหรือ

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในข้อ o25 
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565 

 

o27 หลักเกณฑ์
การบริหาร
และพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล 

- แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่
ย ังใช ้บังค ับในสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2565 อย่างน้อย 
ประกอบด้วย ดังน้ี 
    1)  การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
    2)  การบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร 
    3)  การพัฒนาบุคลากร 
    4) การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
   5) การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 
* กรณีสถานศึกษาใช้หลักเกณฑ์ขององค์กรกลางบริหาร งานบุคคล สถาน 
ศึกษาสามารถนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสถานศึกษา 

 

o28 รายงานผล
การบริหาร
และพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล
ประจำป ี

- แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
- มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อย ประกอบด้วย 
ดังน้ี 
 1) ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 2) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะผลการวิเคราะห์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 
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ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
9) การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ที่อยู่ข้อมูล (URL) 

o29 แนวปฏิบัติ  
การจัดการ
เรื่องร้อง 
เรียนการ
ทุจริตและ
ประพฤติ 
มิชอบ 

- แสดงคู ่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื ่องร้องเรียนที่
เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หรือ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา มีข้อมูลรายละเอียดของ
การปฏิบัติงาน อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังน้ี 
 1) รายละเอียดวิธีการที่บุคคล ภายนอกจะทำการร้องเรียน 
 2) ราย ละเอียดขั ้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเร ื ่อง
ร้องเรียน  
3) ส่วนงานที่รับผิดชอบ  
4) ระยะเวลาดำเนินการ 

 

o30 ช่องทาง
แจ้งเรื่อง
ร้องเรียน
การทุจริต
และประ 
พฤติมิชอบ 

- แสดงช่องทางทีบุ่คคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษาผ่านทางช่องทางออนไลน์ของสถานศึกษา  โดยแยก
ต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครอง
ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์
หลักของสถานศึกษา 

 

o31 ข้อมูลเชิง
สถิติเรื่อง
ร้องเรียน
การทุจริต
และประ 
พฤติมิชอบ 

- แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 
- มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังน้ี  
 1) จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด  
 2) จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ  
 3) จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  
- สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือ
ราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี 
พ.ศ. 2565 
*กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน 
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10) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ที่อยู่ข้อมูล (URL) 

o32 ช่อง
ทางการ
รับฟัง
ความ
คิดเห็น 

- แสดงช่องทางที ่บ ุคคลภายนอกสามารถแสดงความ
คิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าท่ีหรือภารกิจของ
สถานศึกษาผ่านทางช่องทางออนไลน์ 
- สามารถเข้าถึงหรือเชื ่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได ้จาก
เว็บไซต์หลักของสถานศึกษา 

 

o33 การเปิด
โอกาสให้
เกิดการมี
ส่วนร่วม 

- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้
บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของ
สถานศึกษา 
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย  
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
11) เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ที่อยู่ข้อมูล (URL) 

o34 นโยบาย
ไม่รับ
ของขวัญ 
(No Gift 
Policy) 

- แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน จะต้อง
ไม่มีการรับของขวัญ (No Gift Policy) 
- ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน (ผอ.) 
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565 

 

o35 การมีส่วน
ร่วมของ
ผู้บริหาร 

- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วม
ของผู้บริหารสูงสุด (ผอ.) 
- เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้
ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษา
ด้านคุณธรรมและโปร่งใส 
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565 
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12) การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ที่อยู่ข้อมูล (URL) 

o36 การประ 
เมินความ
เสี่ยงการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิ
ชอบ
ประจำปี 

- แสดงผลการประเมินความเสี ่ยงของการดำเนินงานหรือการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย 
เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการ
ดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565 
(ควรเลือกความเสี ่ยงที่เกี ่ยวข้องหรือก่อให้การทุจริตใน
สถานศึกษา) 

 

o37 การดำเนิน 
การเพ่ือ
จัดการ
ความเสี่ยง
การทุจริต
และประ 
พฤติมิชอบ 

- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการ
ความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของสถานศึกษา 
- เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการ
หรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ 
o36 
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565 

 

13) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ที่อยู่ข้อมูล (URL) 

o38 การเสริม 
สร้าง
วัฒนธรรม
องค์กร 
ตามมาตร 
ฐานทาง
จริยธรรม 

- แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ เจ้าหน้าที่ 
บุคลากรทางการศึกษา และผู ้เรียนของสถาน ศึกษามี
ทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติ งานอย่างซื ่อสัตย์สุจริต           
มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าท่ีและบทบาททางสังคม 
- เป็นการดำเนินการที่สถานศึกษาเป็นผู้ดำเนินการเอง 
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565 
(ตัวอย่าง เช่น นโยบายไม่รับของขวัญ, ตัวอย่างแผนการ
จ ัดการเร ียนร ู ้บรูณาการหล ักสูตรต้านทุจร ิตศึกษา, 
กิจกรรมลูกเสือช่อสะอาด กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การเสริมสร้างว ัฒนธรรมองค ์กร ตามมาตรฐานทาง
จริยธรรม เป็นต้น) 
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14) แผนป้องกันการทุจริต 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ที่อยู่ข้อมูล (URL) 

o39 แผน 
ปฏิบัติ 
การป้อง 
กันการ
ทุจริต 

- แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุ ประสงค์เพ่ือป้องกันการ
ทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ
สถานศึกษา 
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อย ประกอบด้วย 
ดังน้ี 
 1) โครงการ /กิจกรรม  
 2) งบประมาณ         
 3) ช่วงเวลาดำเนินการ 
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565 

 

o40 รายงาน 
การกำกับ
ติดตามการ
ดำเนินการ
ป้องกันการ
ทุจริต
ประจำปี 
รอบ 6 
เดือน 

- แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตตามข้อ o39 
-  ม ีข ้อม ูลรายละเอ ียดความ ก ้าวหน ้า อย ่างน้อย 
ประกอบด้วย ดังน้ี 
 1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม  
 2) รายละเอียดงบประมาณท่ีใช้ดำเนินงาน 
- สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส 
หรือราย 6 เดือน ที ่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะ เวลา 6 
เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565 

 

o41 รายงาน
ผลการ
ดำเนินกา
รป้องกัน
การทุจริต
ประจำป ี

- แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต 
- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อย 
ประกอบด้วย ดังน้ี 
 1) ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม  
 2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
 3) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 
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ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
15) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ที่อยู่ข้อมูล (URL) 

o42 มาตรการ
ส่งเสริม
คุณธรรม
และความ
โปร่งใส
ภายในสถาน 
ศึกษา 

- แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ ในปี พ.ศ. 
2564 อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังน้ี 
 1) ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดย
เร่งด่วน  
 2) ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีข้ึน ที่มีความสอดคล้องกับผล
การประเมินฯ  
- มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ
หรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ ้น ซึ ่งสอดคล้องตามผลการ
วิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ อย่างน้อย 
ประกอบด้วย ดังน้ี  
 1) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  
 2) การกำหนดข้ันตอนหรือวิธีการปฏิบัติ     
 3) การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติ
และการรายงานผล 
(หากไม่ได้ดำเนินการให้แสดงมาตรการที่ส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในสถานศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หรือ พ.ศ.2565 หรือ นโยบายไม่รับของขวัญ) 

 

o43 การดำเนิน  
การตามมาตร 
การส่งเสริม
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ภายในสถาน 
ศึกษา 

- แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการ
เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา 
- ม ีข ้อม ูลรายละเอ ียดการนำมาตรการเพื ่อส ่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ o42 
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565 
(หากไม่ได้ดำเนินการให้แสดงมาตรการที่ส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในสถานศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
หรือ นโยบายไม่รับของขวัญ) 
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หมายเหตุ  
 1) ปี พ.ศ. 2565 หมายถึง รอบปีท่ีสถานศึกษาบริหารราชการ โดยใช้ข้อมูลของ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 2) การเปิดเผยข้อมูล พิจารณาจาก 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบของการเปิดเผย 
และองค์ประกอบของข้อมูล โดยจะต้องสอดคล้องตามเงื่อนไขครบถ้วนทั้ง 2 องค์ประกอบ จึงจะ
ถือว่าเป็นการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์การประเมินท่ีกำหนด 
              องค์ประกอบของการเปิดเผย พิจารณาตามเงื่อนไข ดังนี้ 

• สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ผ่าน URL 

• ข้อมูลเผยแพร่ท่ีเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา 

• ข้อมูลเผยแพร่ในหัวข้อหรือตำแหน่งท่ีประชาชนท่ัวไปสามารถเข้าใจและเข้าถึง 
ได้ องค์ประกอบของข้อมูล จะแตกต่างกันในแต่ละข้อตามท่ีปรากฏในรายละเอียด 
 3) การให้คะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) โดยคณะกรรมการตรวจสรุปผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สำหรับ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา จะตรวจและให้คะแนนตามURL ท่ีปรากฎตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณชน (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) โดยให้คะแนนตาม
คำตอบของสถานศึกษา รวมไปถึงความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบท่ี
สถานศึกษาระบุ โดยกำหนดให้แต่ละคำถามมีคะแนน ดังตัวอย่างต่อไปนี้  

 

ข้อกำหนด คะแนน 
มีการเผยแพร่เอกสารบนเว็ปไซต์หลัก แต่ไม่ถูกต้อง/ข้อมูลไม่
ครบถ้วน 

0 

มีการเผยแพร่เอกสารบนเว็บไซต์หลัก ถูกต้อง/ข้อมูลครบถ้วน 100 
 

 ท้ังนี้ สถานศึกษาสามารถตรวจให้คะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ดังตารางท่ี 
5.1 เพื่อนำคะแนนรวมทั้ง 10 ตัวชี้วัด สรุปผลการดำเนินงาน ITA ตามเกณฑ์ดังหัวข้อ 3.2 และ 
3.3 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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 ตารางที่ 5.1 การตรวจให้คะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  
 

ตัวชี้วัด
ที่ 

คะแนน ตัวชี้วัดย่อย 
ข้อ

คำถาม 
ค่า

คะแนน 
วิธีการคิดคะแนน 

9. ก า ร
เป ิ ด เผย
ข้อมูล 
(o1-o33) 

30 ข้อมูลพื้นฐาน (o1-o9)  9 900 ตามข้อกำหนดถ้ามีการเผยแพร่เอกสาร
บนเว็บไซต์หลัก ถูกต้อง  
จะได้ข้อคำถามละ 100 คะแนน 
ซ่ึงตัวชี้วัดที่ 9 มีข้อคำถาม 33 ข้อ จึงมี 
คะแนนรวม 3,300 คะแนน คิดเป็น 30 
คะแนน 
ตัวอย่าง วท.สุจริต มีคะแนนรวม 2,750 
คะแนน 
ดังนั้น ตัวชี้วัดที่ 9 จึงมีคะแนน  
= (2,400x30/3,300) = 21.81 คะแนน 

การบริหารงาน (o10- o17) 8 800 
การบริหารงบประมาณ (o18- o24) 7 700 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากร (o25- o28) 4 400 
การส่งเสริมความโปร่งใส (o29-o33) 5 500 
รวม 33 3,300 

รวมคะแนน o1-o33 (ตัวอย่าง) 21.81 

10. การ
ป้องกัน 
การ
ทุจริต 
(o34-
o43) 

10 การดำเน ินการเพื ่อป ้องกันการทุจริต 
(o34-o41) 

8 800 สำหรับตัวชี้วัดที่ 10 มีข้อคำถาม 10 ข้อ 
จึงมีคะแนนรวม 1,000 คะแนน คิดเป็น 
10 คะแนน 
ตัวอย่าง วท.สุจริต มีคะแนนรวม 800 
คะแนน 
ดังนั้น ตัวชี้วัดที่ 10 จึงมีคะแนน  
= (700x10/1,000) = 7 คะแนน 

มาตรการภายในเพื ่อป้องกันการทุจริต
(o42-o43) 

2 200 

รวม 10 1,000 

รวมคะแนน o34-o43 (ตัวอย่าง)  7 สรุป 
วท.สุจริต คะแนน OIT = 21.81 + 7                                  
=  28.81 

ค ะ แ น น
รวม 

40 คะแนน OIT (o1-o43)  28.81 
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แบบสรุปคะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
วิทยาลัย................................................................. 

จังหวัด............................................................................ภาค......................................... 

แบบสรุปคะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (30 คะแนน) 

ตัววัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 

ข้อ
คำถาม 

o1 o2 o3 o4 o5 o6 o7 o8 o9 
รวมคะแนน 

o1-o9 
คะแนน           
ตัววัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 
ข้อคำถาม o10 o11 o12 o13 o14 o15 o16 o17 รวมคะแนน o10-o17 
คะแนน          
ตัววัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
ข้อคำถาม o18 o19 o20 o21 o22 o23 o24 รวมคะแนน o18-o24 
คะแนน         
ตัววัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ข้อคำถาม o25 o26 o27 o28 รวมคะแนน o25-o28 
คะแนน      
ตัววัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
ข้อคำถาม 

o29 o30  o31 o32 o33 
รวมคะแนน o29-o33 

 
คะแนน       

 รวมค่าคะแนน o1-o33 aaaa 
 คิดเป็นคะแนนตวัชี้วัดที่ 9 = (aaaax30)/3,300 AA 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทจุริต (10 คะแนน) 

ตัววัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 

ข้อคำถาม o34 o35 o36 o37 o38 o39 o40 o41 รวมคะแนน o34-o41 
คะแนน          
ตัววัดย่อยที่ 10.2 การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
ข้อคำถาม o42 o43 รวมคะแนน o42-o43 
คะแนน      

 รวมค่าคะแนน o42-o43 bbb 
 คิดเป็นคะแนนตวัชี้วัดที่ 10 = (bbbx10)/700 BB 

รวมคะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ o1-o43 (40 คะแนน) = (AA+BB)  
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สรุปผลการประเมิน ITA   ปีงบประมาณ พ.ศ. ............................................. 

วิทยาลัย................................................................. 

จังหวัด............................................................................ภาค......................................... 

สรุปผลการประเมิน ITA 

ด้าน IIT EIT OIT 
คะแนนรวม 

ITA 
ระดับ

คะแนน 
เกณฑ์ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
คะแนน        
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ภาคผนวก  



 

ตัวอย่างเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการดำเนินงาน สำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ (ITA)  

1. ตัวอย่างแบบฟอร์มการวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT  

 
ลิงค ์https://forms.gle/BuyayBJAK9vhUf3S7 

2.ตัวอย่างแบบฟอร์มการวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT 

 
 

ลิงค ์https://forms.gle/JMUQhhfuBiACDDKL9 

3. ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลสารธารณะ  สามารถเข้าไปดูตัวอย่างบนหน้า
เว็บไซต์วิทยาลัยอาชีวศึกษา จำนวน 23 แห่ง ดังนี้ 

1) วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย 
2) วิทยาลัยการอาชีพลอง 
3) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุร ี
4) วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
5) วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช 
6) วิทยาลัยเทคนิบุรีรัมย์ 
7) วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย 
8) วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
9) วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง 
10) วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 
11) วิทยาลัยเทคนิคสงขลา 
12) วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 

13) วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 
14) วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 
15) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุร ี
16) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
17) วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 
18) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุร ี
19) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี 
20) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ ์
21) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 
22) วิทยาลัยเทคนิคน่าน 
23) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 
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รายช่ือผู้ประสานงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใส 

ในการดำเนินงาน สำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ (ITA)  

1. นายสันติ  ทองแก้วเกิด  
    หน่วยศึกษานิเทศก์  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

    หมายเลขโทรศัพท์ 091 825 3830  
2. นายกิตติศักดิ์ ชัชวาล 

   กลุ่มนิติการ สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

   หมายเลขโทรศัพท์ 082 489 4413  
3. นางสาวสิริปภัสสร กล่ำเลิศ  
   กลุ่มนิติการ สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

   หมายเลขโทรศัพท์ 093 597 4720 

 

                                                                           ไฟล์ Word  

                                                                                คู่มือติดตามและส่งเสริมITA 

  

                                                   

                                                                         https://linkdi.me/xjn8h 
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คำสั่งโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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คณะทำงานคู่มือติดตามและส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงาน สำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ (ITA)  

 
ที่ปรึกษา   
1. นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
2. นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
3. นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
4. เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
5. นายสง่า แต่เช้ือสาย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
6. นายจรูญ เตชะเจริญกิจ หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ 
7. นายสาโรจน์ ขอจ่วนเต๋ียว ประธานคณะกรรมการจริยธรรม  

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
คณะทำงาน   
1. นายสันติ ทองแก้วเกิด หน่วยศึกษานิเทศก์ 
2. นางพันธ์ทว ี สหะรัตน์ หน่วยศึกษานิเทศก์ 
3. นายพิศาล ปฤษณารุณ วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ 
4. นายธวัชชัย หนูอินทร ์ วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม 
5. นายวิทยา มั่นเติม วิทยาลัยเทคนิคตาก 
6. นายประเสริฐ ทองสาลี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 
7. นายทรรศนันทน์ ถนัดค้า วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา 
8. นางสุกัญญา พลวิก วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
9. นางสาวรัชต์ธร พรหมศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 
10. นางสาวพรรณลักษณ์ มหาวัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 
11. ว่าท่ีร้อยตรี จิรายุทธ์ อ่อนศรี วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ

กรุงเทพมหานคร 
12. นายวิรุฬห์ นาสุอินทร์ วิทยาลัยเทคนิคเขาวง 
13. นายฉัตรชัย เนียรมงคล วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 
14. นายกรกฎ รอดพูล วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
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15. นางสาวณัฐนันท์ เบญจกุล วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 
16. นายสุดวีระ ชินจรัสศรี วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา 
17. นายสุทธิศักดิ์ สุขสำราญ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา 
18. นายจักรกฤษณ์ แจ่มทิม วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา 
19. นางสาวพิมพ์พิศา รัตนธรรมาศ วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ 
20. นายเศรษฐพัส สุวรรณแสนทวี ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
21. นายวรวุฒ ิ ดำขำ กลุ่มนิติการ สำนักอำนวยการ 
22. นายกิตติศักดิ์  ชัชวาล กลุ่มนิติการ สำนักอำนวยการ 
23. นางสาวสิริปภัสสร  กล่ำเลิศ กลุ่มนิติการ สำนักอำนวยการ 
24. นายธนสาร รุจิรา หน่วยศึกษานิเทศก์ 
25. นางสาวจุฑามาศ สุ่มศรี หน่วยศึกษานิเทศก์ 
26. นายสรายุทธ์ วงศ์สุวรรณ วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี 
27. นายชาญชัย ไชยคำ วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี 
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2022
โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565

คูมือติดตามและสงผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดำเนินงานสำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ


