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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) ได้อนุมัติให้
ส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ ด ำเนินงำนโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำล 
ในสถำนศึกษำ“ป้องกันกำรทุจริต” (ภำยใต้ชื่อโรงเรียนสุจริต) ตั้งแต่ปีงบประมำณ 2556 ถึงปีงบประมำณ 
2558   และเพ่ือตรวจสอบคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครั ฐ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับ ส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้ร่วมกันจัดท ำแบบประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใส ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ขึ้น  
และเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐมีควำมเป็นเอกภำพ ลดควำมซ้ ำซ้อน สำมำรถใช้ข้อมูลเป็น
แนวทำงในกำรตอบตัวชี้วัดตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนภำครัฐที่มีค ำรับรองกำรปฏิบัติ
รำชกำรตำมกรอบกำรประเมิน ตลอดจนเป็นกำรขับเคลื่อนหน่วยงำนภำครัฐ ตำมหลักธรรมำภิบำล จึงได้จัดให้ม ี
กำรบูรณำกำร กำรประเมินเข้ำด้วยกัน พร้อมทั้งจัดท ำคู่มือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐขึ้น เพ่ือให้หน่วยงำนภำครัฐใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ 
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส และใช้เป็นช่องทำงในกำรติดต่อประสำนงำนกับผู้รับผิดชอบโครงกำร
โรงเรียนสุจริต ซึ่งจะเป็นผู้ท ำกำรประเมินโรงเรียนสุจริตต้นแบบ 

ในปีงบประมำณ 2558 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับ ส ำนักงำน ป.ป.ช.  
จะด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำย
ได้แก่ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ต้นแบบสุจริต ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ คู่ร่วมพัฒนำ และโรงเรียน
สุจริตต้นแบบ ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ประกอบด้วย 3 แบบ ได้แก่ 1) Internal 
Integrity and Transparency Assessment 2)  External Integrity and Transparency Assessment  
3) Evidence-based Integrity and Transparency Assessment 
 หวังว่ำคู่มือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ที่จัดท ำขึ้นนี้ 
คงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย หำกมีข้อสงสัยประกำรใดสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้โดยตรง
จำกผู้รับผิดชอบโครงกำรโรงเรียนสุจริต ส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และขอขอบคุณคณะท ำงำนทุกท่ำนที่มีส่วนร่วมในกำรจัดท ำคู่มือเล่มนี้จนส ำเร็จลุล่วง
ด้วยดี ไว้ ณ โอกำสนี้ 
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โครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment – ITA) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 

1. หลักกำรและเหตุผล 

 ประเทศไทยมีภำพลักษณ์เรื่องกำรทุจริตคอร์รัปชั่นในทำงลบ โดยมีคะแนนดัชนีภำพลักษณ์          
กำรคอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index – CPI) ที่จัดท ำโดยองค์กรเพ่ือควำมโปร่งใสนำนำชำติ 
(Transparency International – TI) ระหว่ำงปี พ.ศ. 2544 – 2556 อยู่ที่ 3.2 – 3.8 คะแนน  จำกคะแนน
เต็ม 10 แผนยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) จึงได้
ก ำหนดแนวทำงเพ่ือยกระดับมำตรฐำนควำมสุจริต ระดับคุณธรรม และควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐไว้ใน
ยุทธศำสตร์ที่ 4 “พัฒนำระบบบริหำรและเครื่องมือในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต” เนื่องจำกเป็น
ประเด็นที่ส่งผลโดยตรงต่อดัชนี CPI  โดยมีเป้ำประสงค์ที่ต้องกำรเพ่ิมคะแนนดัชนีภำพลักษณ์กำรคอร์รัปชั่น
ของไทยให้ถึง 50 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 100 ในปี พ.ศ. 2560  
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ ได้ด ำเนิน
โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ“ป้องกันกำรทุจริต” (ภำยใต้ชื่อโรงเรียน
สุจริต) เพ่ือยกระดับมำตรฐำนควำมสุจริต คุณธรรม และควำมโปร่งใสให้เป็นแนวทำงที่สอดคล้องกับ
แนวนโยบำย กำรบริหำรประเทศของรัฐบำลที่ได้แถลงต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ (สนช.) เมื่อวันที่ 12 กันยำยน 
2557 ข้อ 10 กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำลและกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภำครัฐ และยุทธศำสตร์ส ำนักงำน ป.ป.ท. (พ.ศ. 2555 – 2558) ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 
สร้ำงกลไกกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภำพ รวมทั้งสอดคล้องกับ
แผนแม่บทในกำรป้องกันกำรทุจริตของส ำนักงำน ป.ป.ท. (พ.ศ. 2558 – 2561) โครงกำรพัฒนำควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนรัฐ  
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ร่วมมือกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ได้พัฒนำระบบประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส          
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) โดยบูรณำกำรและ
ปรับปรุงเครื่องมือกำรประเมินคุณธรรมกำรด ำเนินงำน (Integrity Assessment) หน่วยงำนภำครัฐที่น ำมำจำก
แนวคิดของสำธำรณรัฐเกำหลี และดัชนีวัดควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐเข้ำด้วยกัน เพ่ือให้กำรประเมิน
คุณธรรมมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น และเป็นกำรสร้ำง เครื่องมือกำรประเมินที่ผนวกหลักกำรประเมิน                
เชิงภำพลักษณ์ (Perception based) เข้ำกับหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence based)  โดยมุ่งหวังให้เกิด                 
กำรบริหำรงำนที่โปร่งใสและเป็นธรรมในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ โดยให้มีกำรจัดระดับ 
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Integrity Assessment ตำมผลที่ได้รับจำกกำรประเมินดังกล่ำว เพ่ือให้แต่ละหน่วยงำนน ำข้อมูลผล                  
กำรประเมินไปช่วยในกำรพัฒนำและยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนตนเองได้
อย่ำงเหมำะสม รวมถึงสำมำรถใช้เป็นเครื่องมือในกำรป้องกันกำรทุจริตของประเทศได้อีกทำงหนึ่ง  
 ทั้งนี้ เป้ำหมำยกำรด ำเนินโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำน ของหน่วยงำน
ภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ได้แก่ 
 1.ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรเขตสุจริตต้นแบบ และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำคูร่่วมพัฒนำ รวมจ ำนวน   20    เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

  2. โรงเรียนสุจริตต้นแบบ จ ำนวน   225  โรงเรียน 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ได้จัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำแบบส ำรวจ 
ส ำหรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment – ITA) ส ำหรับใช้ประเมินส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำต้นแบบสุจริต ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำคู่ร่วมพัฒนำ และโรงเรียนสุจริตต้นแบบ โดยให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ สพฐ. และ 
ส ำนักงำน ป.ป.ช. ร่วมกันก ำหนดไว้ 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือประเมินผลระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำน ระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ และระดับสถำนศึกษำ ที่เข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียนสุจริต สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน  

2.2 เพ่ือจัดท ำข้อเสนอแนะแก่หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
ที่เข้ำรับกำรประเมินส ำหรับกำรปรับปรุงหรือพัฒนำในเรื่องคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำน 
3. กลุ่มเป้ำหมำยกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity 

and Transparency Assessment - ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

 3.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำต้นแบบเขตสุจริต จ ำนวน 10 เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำคู่ร่วมพัฒนำ จ ำนวน 10 เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ รวมทั้งสิ้น 20 เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ     

3.2 โรงเรียนสุจริตต้นแบบ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จ ำนวน 225 โรงเรียน 
4. กรอบแนวคิดกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินกำร 

กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity & 
Transparency Assessment) เป็นกำรประยุกต์แนวคิดของกำรประเมินคุณธรรมกำรด ำเนินงำน ( Integrity 
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Assessment) ขององค์กำรต่ำงประเทศที่ประสบควำมส ำเร็จคือ องค์กำรต่อต้ำนกำรทุจริต (Anti-Corruption 
and Civil Rights Commission: ACRC) จำกสำธำรณรัฐเกำหลี และบูรณำกำรเข้ำกับดัชนีวัดควำมโปร่งใส       
ของส ำนักงำน ป.ป.ช. โดยได้ก ำหนดเป็นกรอบแนวคิดกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำน       
ของหน่วยงำนภำครัฐ และสังเครำะห์เป็นองค์ประกอบหลักที่ส ำคัญและจ ำเป็นในกำรประเมิน โดยจ ำแนก     
องค์ประกอบหลักเป็นองค์ประกอบย่อย ประเด็นกำรประเมิน และแปลงไปสู่ค ำถำมที่ใช้ในกำรสอบถำม          
ควำมคิดเห็นหรือรวบรวมจำกข้อมูลเอกสำร/หลักฐำนของหน่วยงำน  

กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment) แบ่งเป็น 5 ดัชนี ดังนี้ 

5.1 ควำมโปร่งใส (Transparency) ประเมินจำกควำมคิดเห็นของประชำชนผู้รับบริกำรหรือ ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียตำมประสบกำรณ์ในกำรรับบริกำรจำกหน่วยงำนภำครัฐ และจำกข้อมูลเอกสำร/หลักฐำน         
เชิงประจักษ ์(Evidence - Based) บนพ้ืนฐำนของข้อเท็จจริงในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน   

5.2 ควำมพร้อมรับผิด (Accountability) ประเมินจำกควำมคิดเห็นของประชำชนผู้รับบริกำร
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตำมประสบกำรณ์ในกำรรับบริกำรจำกหน่วยงำนภำครัฐ 

5.3 คุณธรรมกำรให้บริกำรของหน่วยงำน  (Integrity in Service Delivery) ประเมินจำกกำร
รับรู้และประสบกำรณ์โดยตรงของประชำชนผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อกำรให้บริกำรของหน่วยงำน
ภำครัฐ 

5.4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ( Integrity Culture) ประเมินจำกควำมคิดเห็นของ
เจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำนภำครัฐ และจำกข้อมูลเอกสำร/หลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) บนพ้ืนฐำน
ของข้อเท็จจริงในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน   

5.5 คุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน (Work Integrity) ประเมินจำกควำมคิดเห็นของ
เจ้ำหน้ำทีภ่ำยในหน่วยงำนภำครัฐที่มีต่อกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 

 
แผนภำพ ดัชนีของกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 

 

 

 

 

 

Comprehensive Integrity & Transparency 

Accountability Integrity in Service Delivery Transparency Work Integrity Integrity Culture 
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1. ดัชนีควำมโปร่งใส (Transparency)  

ดัชนีควำมโปร่งใส เป็นกำรประเมินระดับกำรด ำเนินงำนตำมเงื่อนไข คุณลักษณะ ขั้นตอน หรือ
กิจกรรมในกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐที่แสดงถึงกำรด ำเนินงำนที่มีควำมโปร่งใส เป็นธรรม ได้มำตรฐำนที่
หน่วยงำนก ำหนดตำมอ ำนำจหน้ำที่  และควำมรับผิดชอบของหน่วยงำน รวมถึง กำรตอบสนองและจัดกำรเกี่ยวกับ
ระบบข้อร้องเรียน โดยประเมินจำกมุมมองควำมคิดเห็นของประชำชนผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจำก
หลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) บนพ้ืนฐำนข้อเท็จจริงจำกเอกสำร/หลักฐำนต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำน แบ่งเป็น 2 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

1.1 กำรด ำเนินงำนขององค์กร ประเมินจำกกำรด ำเนินงำนตำมหลักเกณฑ์ โครงสร้ำง อ ำนำจหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบตำมที่กฎหมำยก ำหนด โดยแบ่งเป็นประเด็นกำรประเมิน ได้แก่ กำรให้และเปิดเผยข้อมูลกำร
จัดซื้อ จัดจ้ำง มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน ควำมเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ กำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
กำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน ผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติงำน และกำรเข้ำถึงข้อมูลตำมภำรกิจหลัก
ของหน่วยงำน 

1.2 ระบบกำรร้องเรียนขององค์กร ประเมินจำกกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับระบบกำรร้องเรียนของ
หน่วยงำน โดยแบ่งเป็นประเด็นกำรประเมิน ได้แก่ กำรตอบสนองข้อร้องเรียน ช่องทำงกำรร้องเรียน และกำร
แจ้งผลร้องเรียน 

แผนภำพ ตัวชี้วัดของดัชนีควำมโปร่งใส (Transparency) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ความโปร่งใส (Transparency) 

กำรด ำเนินงำนขององค์กร ระบบกำรร้องเรียนขององค์กร 

กำรตอบสนองข้อร้องเรยีน 

กำรแจ้งผลร้องเรียน 

กำรให้และกำรเปดิเผยข้อมูลจัดซือ้จัดจ้ำง 

ควำมเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัต ิ

มำตรฐำนกำรปฏิบตัิงำน 

กำรเข้ำถึงข้อมูลตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน 

กำรมีส่วนร่วม 

ผลสัมฤทธ์ิกำรปฏิบัติรำชกำร 
 

ช่องทำงกำรร้องเรียน 
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2. ดัชนีควำมพร้อมรับผิด (Accountability) 

          ดัชนีควำมพร้อมรับผิด หมำยถึง กำรปฏิบัติรำชกำรตำมภำรกิจของเจ้ำหน้ำที่มีควำมรับผิดชอบ
ตำมบทบำทหน้ำที่ของตน โดยค ำนึงถึงควำมส ำเร็จของงำน 
 ดัชนี้นี้จะวัดระดับควำมรับผิดชอบตำมกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้ปฏิบัติงำนคือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ     
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำนตำมภำระหน้ำที่ และพฤติกรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐโดยมุ่งผลส ำเร็จของงำน โดยประเมินจำกมุมมองควำมคิดเห็นของผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของหน่วยงำน มี 1 ตัวชี้วัด คือ ควำมรับผิดชอบตำมกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
 

แผนภำพ ตัวชี้วัดของดัชนีควำมพร้อมรับผิด (Accountability) 

 

 

 

 

 

3. ดัชนีคุณธรรมกำรให้บริกำรของหน่วยงำน (Integrity in Service Delivery) 

ดัชนีคุณธรรมกำรให้บริกำร เป็นกำรประเมินระดับคุณธรรมในกำรด ำเนินงำนหรือกำรให้บริกำรของ

เจ้ำหน้ำที่ของรัฐของหน่วยงำน ซึ่งยึดหลักควำมซื่อสัตย์สุจริตและค ำนึงถึงกำรใช้อ ำนำจหน้ำที่ด้วยควำมเป็น

ธรรม ยึดผลประโยชน์ของส่วนรวมหรือของประเทศมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตนไม่เอ้ือประโยชน์ต่อตนเองหรือ

บุคคลใกล้ชิด รวมถึงกำรรับเงินพิเศษ กำรเรี่ยไรหรือกำรขอรับบริจำคเงินหรือสิ่งบันเทิงอ่ืนจำกผู้รับบริกำร โดย

ประเมินจำกกำรส ำรวจควำมคิดเห็นใน ๒ ลักษณะ ได้แก่ ประสบกำรณ์ตรง (Experience) และมุมมองจำก      

กำรรับรู้ (Perception) ของประชำชนผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แบ่งออกเป็น ๒ ตัวชี้วัด ดังนี้ 

3.1 ประสบกำรณ์ตรง ประเมินจำกควำมคิดเห็นที่เป็นประสบกำรณ์จริงเกี่ยวกับกำรถูกเคยร้องขอให้เงิน

พิเศษ หรือกำรบริจำคเงินหรือสิ่งของหรือควำมบันเทิงในรูปแบบต่ำง ๆ หรือผลประโยชน์อ่ืนใดแก่เจ้ำหน้ำที่ และ

กำรเสนอให้เงินพิเศษหรือควำมบันเทิงต่ำงๆ หรือผลประโยชน์อ่ืนใดแก่เจ้ำหน้ำที่ และเจ้ำหน้ำที่รับหรือยอมรับเพ่ือ

แลกเปลี่ยนกับกำรด ำเนินงำนหรือกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน 

ดัชนีความพร้อมรับผิด 
(Accountability) 

ควำมรับผิดชอบตำมกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
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3.2 กำรรับรู้ ประเมินจำกควำมคิดเห็นที่เป็นกำรรับรู้หรือเคยรับฟังเกี่ยวกับกำรรับสินบนในรูปแบบต่ำง ๆ 

เพ่ือแลกเปลี่ยนกับกำรด ำเนินงำนหรือกำรให้บริกำรเป็นพิเศษของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐของหน่วยงำน รวมถึง กำรรับรู้

เกี่ยวกับกำรให้ควำมช่วยเหลือเป็นพิเศษหรือเอ้ือประโยชน์ต่อบุคคลใกล้ชิดอย่ำงไม่เป็นธรรม 

 

แผนภำพ ตัวชี้วัดของดัชนีคุณธรรมกำรให้บริกำรของหน่วยงำน (Integrity in Service Delivery) 

 

 

 

 

 

 

 

4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) 

ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร เป็นกำรประเมินระดับวัฒนธรรมขององค์กรที่ยึดหลักคุณธรรม 

จริยธรรมในกำรด ำเนินงำนหรือ กำรให้บริกำร กำรปฏิบัติหน้ำที่เป็นไปตำมประมวลจริยธรรมของหน่วยงำน           

และกำรส่งเสริมหรือจัดให้มีระบบป้องกันกำรทุจริตในกำรด ำเนินงำนหรือกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 

รวมถึง   กำรสนับสนุนปัจจัยที่ช่วยในกำรส่งเสริม กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและสร้ำงสภำพแวดล้อมภำยในองค์กร

ที่ปลอดกำรทุจริต โดยประเมินจำกมุมมองควำมคิดเห็นของเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำน และจำกกำรน ำหลักฐำน 

เชิงประจักษ์ (Evidence - Based) บนพ้ืนฐำนข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงจำกเอกสำร/หลักฐำนต่ำงๆ มำใช้ในกำร

ประเมิน แบ่งเป็น 2 ตัวชี้วัด ดังนี้  

4.1 วัฒนธรรมองค์กร ประเมินกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ซึ่งยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม หรือเป็นไปตำม

ประมวลจริยธรรมขององค์กร ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ค ำนึงถึงประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก และไม่

ใช้ต ำแหน่งหรืออ ำนำจหน้ำที่ในกำรแสวงหำประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลใกล้ชิด และควำมเชื่อมั่นของเจ้ำหน้ำที่

ที่มีต่อกำรด ำเนินงำนและบรรยำกำศกำรท ำงำน 

คุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน 

(Integrity in Service Delivery) 

ประสบกำรณ์ตรง (Experience) กำรรับรู้ (Perception) 
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4.2 กำรต่อต้ำนกำรทุจริตขององค์กร ประเมินกำรเผยแพร่ ส่งเสริมหรือสนับสนุนกำรต่อต้ำนกำรทุจริต

ภำยในองค์กร กำรก ำหนดบทลงโทษผู้กระท ำกำรทุจริต กำรให้รำงวัลเชิดชูเกียรติแก่ผู้มีควำมซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่

ประจักษ์ กำรสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ระบบกำรแจ้งเบำะแส และระบบกำรคุ้มครองผู้ให้

เบำะแสกำรทุจริต กำรจัดให้มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์กร กำรด ำเนินกำรด้ำนกำรป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรทุจริตขององค์กร รวมถึงกำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนเพ่ือกำรบริหำรงำนที่โปร่งใสภำยใน

องค์กร  

 

แผนภำพ ตัวชี้วัดของดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) 

 

 

 

 

 

 

 

5. ดัชนีคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน (Work Integrity) 

ดัชนีคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน เป็นกำรประเมินคุณธรรมในกำรบริหำรงำนบุคคลที่เป็นไปตำม

หลักเกณฑ์ปรำศจำกระบบอุปถัมภ์ กำรบริหำรงบประมำณท่ีมีประสิทธิภำพสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนด 

ค ำนึงถึงควำมคุ้มค่ำเป็นหลัก และ กำรมอบหมำยงำนที่มีควำมเป็นธรรมซึ่งค ำนึงถึงประโยชน์ขององค์กรและ

ประเทศ  โดยประเมินจำกมุมมองควำมคิดเห็นของเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำน แบ่งเป็น 3 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

5.1 กำรบริหำรงำนบุคคล ประเมินกำรบริหำรงำนขององค์กรที่มีควำมยุติธรรม ไม่มีกำรเรียกหรือกำรเสนอ

ให้เงิน สิ่งของมีค่ำ หรือกำรให้ควำมบันเทิง เพ่ือแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล หรือกำรให้

ควำมอุปถัมภ์แก่บุคคลใกล้ชิด 

วัฒนธรรมองค์กร 
(Organization Culture) 

กำรต่อต้ำนกำรทุจริตขององค์กร       
(Anti-Corruption Practices) 

วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) 
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5.2 กำรบริหำรงบประมำณ ประเมินกำรบริหำรงบประมำณขององค์กรที่มีประสิทธิภำพ ตรงตำม

วัตถุประสงค์ที่ก ำหนด เป็นไปตำมหลักเกณฑ์หรือระเบียบกำรเบิกจ่ำย และมีควำมคุ้มค่ำ โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของ

องค์กรเป็นหลัก 

5.3 ควำมเป็นธรรมในกำรมอบหมำยงำน ประเมินควำมยุติธรรมในกำรสั่งกำร มอบหมำยงำนที่เป็นไปตำม

ภำรกิจขององค์กรตำมที่กฎหมำยก ำหนด มิใช่กำรสั่งกำรหรือมอบหมำยงำนในเรื่องส่วนตัวของผู้บังคับบัญชำ 

รวมถึง ผลกระทบทำงลบจำกกำรไม่ปฏิบัติงำนส่วนตัวตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

แผนภำพ ตัวชี้วดัของดัชนีคุณธรรมในกำรท ำงำน (Work Integrity) 

 

 

 

 

 

 

 

5. เกณฑ์กำรให้คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment - ITA) แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
80 – 100     คะแนน มีระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนสูงมำก 

60 – 79.99  คะแนน มีระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนสูง 

40 – 59.99  คะแนน มีระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนปำนกลำง 

20 – 39.99  คะแนน มีระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนต่ ำ 

0 – 19.99    คะแนน มีระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนต่ ำมำก 

 

 

กำรบริหำรงำนบุคคล 
(Personnel Management) 

ควำมเป็นธรรมในกำรมอบหมำยงำน  
(Fairness in Work Assignment) 

คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity) 

กำรบริหำรงบประมำณ 
(Budget Execution) 
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6. แนวปฏิบัติส ำหรับหน่วยงำนที่รับกำรประเมิน และคณะกรรมกำรตรวจประเมิน กำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 

 6.1 หน่วยงำนที่รับกำรประเมิน 

  1) ศึกษำเอกสำรคู่มือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำน 
                     ของหน่วยงำนภำครัฐ 

  2) ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง พร้อมเตรียมเอกสำรตำมแบบประเมิน 
  3) งดพิธีกำรต้อนรับ กำรจัดเลี้ยงอำหำรและของที่ระลึก ให้กับคณะกรรมกำร 
 6.2 คณะกรรมกำรตรวจประเมิน 
  1) ศึกษำ เตรียมเอกสำร กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำน 
                     ของหน่วยงำนภำครัฐ 
  2) ด ำเนินกำรประเมินตำมก ำหนดกำรประเมิน 
  3) งดรับ กำรจัดเลี้ยงอำหำรและของที่ระลึก จำกหน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมิน  
  4) เขียนสรุปรำยงำนกำรประเมินส่งโครงกำร 
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ระดับสถำนศึกษำ 
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1.แผนภูมิกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ระดับสถำนศึกษำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับการประเมิน 
คณะกรรมการประเมิน 

เตรียมการประเมิน 

ITA 001.2 

ITA 002.2 

ITA 003.2 

เผชิญหน้า 

ส่ง เขตพ้ืนที่ 

ศึกษาข้อมูล ส่งรายงาน 

ส่งข้อมูล 
ส่งข้อมูล 

ส่งข้อมูล ส่งข้อมูล 

ส่งข้อมูล 

เก็บข้อมูล 

เก็บข้อมูล 

เก็บข้อมูล 

เก็บข้อมูล 

ไปรษณีย์ 
เก็บข้อมูล 

EBI
T 

EIT IIT โทรศัพท์ 

ตรวจสอบ 

แปลผล 

สถานศึกษา 

ส่งผลเบื้องต้น 
ไม่ยอมรับ/อุทธรณ์ 

ยอมรับ/ตอบรับผล 

สิ้นสุดการประเมิน 

เก็บข้อมูล 

โทรศัพท์ 
เผชิญหน้า 

เขตพ้ืนที่การศึกษา 
ชี้แจงโครงการ 
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2. รูปแบบหรือวิธีกำรประเมิน 

 2.1 ผู้ประเมิน จ ำนวน 3 คณะ ได้แก่ 

  1) คณะกรรมกำรประเมิน ที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พิจำรณำแต่งตั้งบุคคลที่มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ เช่น ป.ป.ช. สพฐ. ระดับจังหวัด นิติกร ผู้รับผิดชองโครงกำรโรงเรียนสุจริต จ ำนวน 3-5 คน เพ่ือ
ประเมินตำมเครื่องมือที่ใช้ประเมิน จ ำนวน 3 แบบ 

  2) คณะกรรมกำรตรวจสอบ ที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พิจำรณำแต่งตั้งบุคคลที่มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ จ ำนวน 5-10 คน เพื่อตรวจสอบและประเมินผลคะแนน 

   3) คณะกรรมกำรแปลผลคะแนน ที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พิจำรณำแต่งตั้งบุคคลที่มี
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ด้ำนกำรวิจัย จ ำนวน 3-5 คน เพ่ือแปลผลคะแนนและสรุปผลกำรประเมินเป็นเอกสำร
 ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเป็นคณะกรรมกำรทุกคณะ ต้องผ่ำนกำรฝึกอบรม
หลักสูตรกำรประเมิน ITA จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนหรือส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

2.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน  
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ใช้แบบประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) จ ำนวน 3 แบบ (ตำมแบบของส ำนักงำน ป.ป.ช.  ซึ่ งส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้ด ำเนินกำรปรับเครื่องมือเพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ )   
โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

แบบที่ 1 แบบส ำรวจควำมคิดเห็น Internal Integrity & Transparency Assessment ส ำหรับ    

กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558   

(IIT-School) เป็นกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของบุคลำกรในสถำนศึกษำนั้นๆ เกี่ยวกับวัฒนธรรม คุณธรรม ภำยใน

สถำนศึกษำ จำกกำรสุ่มตัวอย่ำง (Sample Survey Research) ด้วยวิธีกำรสัมภำษณ์แบบเผชิญหน้ำ (Face-to 

Face) หรือสัมภำษณ์ทำงโทรศัพท์   

แบบที่ 2 แบบส ำรวจควำมคิดเห็น External Integrity & Transparency Assessment ส ำหรับกำร

ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 (EIT-

School) เป็นกำรส ำรวจควำมคิดเห็นส ำหรับผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับควำมโปร่งใส  ควำม

รับผิดชอบ และกำรทุจริตคอร์รัปชัน จำกกำรสุ่มตัวอย่ำง (Sample Survey Research) ด้วยวิธีกำรสัมภำษณ์

แบบเผชิญหน้ำ (Face-to Face) สัมภำษณ์ทำงโทรศัพท์ หรือส่งเอกสำรทำงไปรษณีย ์
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แบบท่ี 3 แบบส ำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ Evidence-based Integrity &Transparency 

Assessment ส ำหรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ  ประจ ำปี พ.ศ. 

2558 (EBIT-School) เป็นกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของสถำนศึกษำ โดยใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์เกี่ยวกับ

ควำมโปร่งใส (Transparency) และวัฒนธรรมคุณธรรม (Integrity Culture) ภำยในสถำนศึกษำ 

สถำนศึกษำทุกแห่ง ที่เข้ำรับกำรประเมิน ต้องตอบข้อค ำถำมพร้อมแนบเอกสำรหลักฐำนประกอบ   
ข้อค ำถำมตำมแบบประเมินเชิงประจักษ์ส ำหรับสถำนศึกษำ (Evidence-based Integrity and Transparency 
Assessment) โดยใช้แบบประเมิน 1 ชุด ต่อสถำนศึกษำ 1 แห่ง 

3. ขอบเขตกำรประเมิน 

3.1 สถำนศึกษำ หมำยถึง สถำนศึกษำต้นแบบ ที่เข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียนสุจริต จ ำนวน 225 แห่ง 
3.2 บุคลำกร หมำยถึง ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู ครูผู้ช่วย พนักงำนรำชกำร นักกำรภำรโรง ฯลฯ ที่

ปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำมำแล้ว ไม่น้อยกว่ำ 1 ปี โดยผู้ประเมินจะสุ่มกลุ่มตัวอย่ำง (Sample Survey 
Research) จำกบุคลำกรดังกล่ำว ที่สอดคล้องเหมำะสมและมีลักษณะของควำมเป็นตัวแทนที่ดี ตำมหลักกำร
วิจัย เพ่ือประกอบกำรประเมินตำมแบบที่ 1 แบบส ำรวจควำมคิดเห็น Internal Integrity & Transparency 
Assessment ส ำหรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 

3.3 ผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมำยถึง ผู้ปกครอง คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ฯลฯ ทีม่ำขอรับบริกำรกับสถำนศึกษำต้นแบบ ที่เข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียนสุจริต ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2557 ถึง  
17 กรกฎำคม 2558 ผู้ประเมินจะสุ่มกลุ่มตัวอย่ำง (Sample Survey Research) จำกบุคลำกรดังกล่ำวที่
สอดคล้อง เหมำะสมและมีลักษณะของควำมเป็นตัวแทนที่ดี ตำมหลักกำรวิจัย เพ่ือประกอบกำรประเมินตำม
แบบที่ 2 แบบส ำรวจควำมคิดเห็น External Integrity & Transparency Assessment ส ำหรับกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 

3.4 กำรจัดเก็บข้อมูลเอกสำรหลักฐำนประกอบข้อค ำถำมตำมแบบประเมิน  แบบที่ 3 แบบส ำรวจ 
ใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ Evidence-based Integrity &Transparency Assessment ส ำหรับกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ซึ่งข้อมูลที่ใช้
ประกอบข้อค ำถำมต้องเป็นข้อมูลในปีงบประมำณปัจจุบัน (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558) เว้นแต่ข้อค ำถำมที่
ก ำหนดให้ใช้เอกสำรหลักฐำนของปีงบประมำณอ่ืน 

 
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
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4. วิธีกำรจัดส่งข้อมูล สถำนศึกษำท่ีรับกำรประเมิน ต้องด ำเนินกำรดังนี้ 

 4.1 ส่งรำยชื่อผู้ประสำนงำนประจ ำสถำนศึกษำ (ตำมแบบ ITA 001.2) ให้แก่ผู้รับผิดชอบโครงกำร

โรงเรียนสุจริตระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (ประสำนโดยตรงกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ) 

 4.2 ส่งข้อมูลบุคลำกร เพ่ือประกอบกำรประเมินตำม แบบที่ 1 (ตำมแบบฟอร์ม ITA 002.2) ให้แก่

ผู้รับผิดชอบโครงกำรโรงเรียนสุจริตระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (ประสำนโดยตรงกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำ) กำรจัดเก็บแบบประเมิน บุคลำกรในสถำนศึกษำที่ตอบแบบประเมิน ส่งโดยตรงกับคณะกรรมกำร  

ผู้ประเมิน 

4.3 ส่งข้อมูลผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือประกอบกำรประเมินตำม แบบที่ 2 (ตำมแบบ 

ฟอร์ม ITA 003.2) ให้แก่ผู้รับผิดชอบโครงกำรโรงเรียนสุจริตระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  (ประสำน

โดยตรงกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ) 

กำรจัดเก็บแบบส ำรวจควำมคิดเห็น (External Integrity & Transparency Assessment) ส ำหรับ

กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของสถำนศึกษำ ผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งโดยตรงกับ

คณะกรรมกำรผู้ประเมิน หรือปิดผนึกและส่งทำงไปรษณีย์ให้แก่ผู้รับผิดชอบโครงกำรโรงเรียนสุจริตระดับ

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (ประสำนโดยตรงกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ) 

4.4 เอกสำรหลักฐำน ประกอบข้อค ำถำม เพ่ือประเมินตำมแบบที่ 3 สถำนศึกษำที่เข้ำรับกำรประเมิน

จัดส่งให้แก่ผู้คณะกรรมกำรประเมินโรงเรียนสุจริตระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (ประสำนโดยตรงกับ

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ) 

4.5 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ รวบรวมผลกำรประเมิน เอกสำรทั้งหมด พร้อมรำยงำนผลกำร

ประเมิน ส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ อำคำร 

สพฐ. 5 ชั้น 10  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน เขตดุสิต กทม. 10130  
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5. ปฏิทินกรอบระยะเวลำ 
 

กิจกรรม ก ำหนดระยะเวลำ 
1. ชี้แจงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) 
ให้กับสถำนศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำร “โรงเรียนสุจริต” ต้นแบบ (ผ่ำนระบบ
วีดีทัศน์ทำงไกลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน) 

พฤษภำคม 2558 
 
 

2. สถำนศึกษำ ที่เข้ำรับกำรประเมินจัดส่งรำยชื่อ ผู้ประสำนงำนประจ ำ
หน่วย (ตำมแบบ ITA. 001.2) ให้แก่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ทำง
จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (ประสำนงำนกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำของ
ตนเอง) 

มิถุนำยน 2558 
 
 

3. สถำนศึกษำ ที่เข้ำรับกำรประเมินจัดส่ง 
     3.1 รำยชื่อบุคลำกรภำยในสถำนศึกษำ ให้แก่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ( ตำมแบบ ITA.002.2 )  
     3.2 รำยชื่อผู้รับบริกำร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้แก่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ( ตำมแบบ ITA.003.2 )  

มิถุนำยน 2558 
 

4. คณะกรรมกำรประเมินด ำเนินกำรประเมินโดยวิธีกำรสัมภำษณ์ แบบ
เผชิญหน้ำ สัมภำษณ์โทรศัพท์ และทำงไปรษณีย์ โดยใช้แบบประเมินดังนี้ 
     4.1 แบบส ำรวจควำมคิดเห็น Internal Integrity & Transparency 
Assessment ส ำหรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ในกำร
ด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558    
     4.2  แบบส ำรวจควำมคิดเห็น External Integrity & Transparency 
Assessment ส ำหรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ในกำร
ด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 

17 กรกฎำคม –  
17 สิงหำคม 2558 

 
 
 
 

5. สถำนศึกษำ ที่เข้ำรับกำรประเมินตอบข้อค ำถำมพร้อมแนบเอกสำร
หลักฐำนประกอบข้อค ำถำมตำมแบบส ำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์  
Evidence-based Integrity &Transparency Assessment ส ำหรับกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ  

17 กรกฎำคม –  
17 สิงหำคม 2558 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
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กิจกรรม ก ำหนดระยะเวลำ 
ประจ ำปี พ.ศ. 2558  ส่ง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ.และหรือมอบให้
คณะกรรมกำรในวันประเมิน 

6. คณะกรรมกำรตรวจสอบ ด ำเนินกำรตรวจสอบและประเมินผลคะแนน
จำกแบบส ำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์  Evidence-based Integrity 
&Transparency Assessment ส ำหรับกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ  ประจ ำปี พ.ศ. 2558  และ
เอกสำรหลักฐำนประกอบตำมที่โรงเรียนจัดส่ง (โดยอำจมีกำรขอข้อมูล
เพ่ิมเติม)   

18-28 สิงหำคม 2558 
 

7. คณะกรรมกำรแปลผลคะแนน ประมวลผลคะแนนระดับคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใส (ITA) จำกแบบประเมินทั้ง 3 แบบ  (Internal/External/ 
Evidence-based Integrity and Transparency Assessment) 

1-4 กันยำยน 2558 

 

8. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จัดส่งผลกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใส  (ITA) เบื้องต้นให้แก่ สถำนศึกษำ (โรงเรียนสุจริต) ที่เข้ำรับกำร
ประเมิน  

7 กันยำยน 2558 
 

9.  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ รับและพิจำรณำกำรอุทธรณ์จำก
สถำนศึกษำ (โรงเรียนสุจริต) ที่เข้ำรับกำรประเมิน  

8-18 กันยำยน 2558 
 

10. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จัดส่งผลกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใส (ITA) พร้อมข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำกำรท ำงำนของสถำนศึกษำ 
(โรงเรียนสุจริต)  ที่เข้ำรับกำรประเมิน  

21 กันยำยน 2558 
 

11. สถำนศึกษำ (โรงเรียนสุจริต)  ที่เข้ำรับกำรประเมิน ตอบรับทรำบผล
กำรประเมิน ไปยังส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

24 กันยำยน 2558 
 

12. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส่งผลรำยงำนผลกำรประเมินให้กับ 
โครงกำรโรงเรียนสุจริต ไปยังส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

28 กันยำยน 2558 
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6. แบบฟอร์ม 

6.1 แบบส่งรำยชื่อผู้ประสำนงำน ITA ระดับสถำนศึกษำ (แบบ ITA 001.2) 

6.2 แบบส่งข้อมูลบุคลำกรเพ่ือใช้ในกำรส ำรวจ ITA ระดับสถำนศึกษำ (แบบ ITA 002.2) 

6.3 แบบส่งข้อมูลผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อใช้ในกำรส ำรวจ ITA ระดับสถำนศึกษำ (แบบ 

ITA 003.2) 
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  แบบ ITA 001.2   

แบบส่งรำยชื่อผู้ประสำนงำน ITA ระดับสถำนศึกษำ 

โรงเรียน..................................................................................................................... . 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ                                                 เขต..............     

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์มือถือ e-Mail Address 

     

     

     

     

หมำยเหตุ   

 1. สถำนศึกษำกรอกรำยชื่อผู้ประสำนงำน ITA ของสถำนศึกษำ จ ำนวน 2 คน ตำมแบบฟอร์ม 

 2. สถำนศึกษำส่งรำยชื่อผู้ประสำนงำน ITA ระดับสถำนศึกษำ ให้กับผู้รับผิดชอบโครงกำรโรงเรียนสุจริต 

ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

(ลงชื่อ)     ผู้กรอกข้อมูล 

       (..............................................................) 

ต ำแหน่ง....................................................................................  

(ลงชื่อ)     ผู้รับรองข้อมูล 

       (..............................................................) 

ต ำแหน่ง....................................................................................  

 ประถมศึกษา............................. 
 มัธยมศึกษา 
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แบบ ITA 002.2   

แบบส่งข้อมูลบุคลำกรเพื่อใช้ในกำรส ำรวจ ITA ระดับสถำนศึกษำ  

 โรงเรียน..................................................................................................................... ....... 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ                                                 เขต..............         

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ที่อยู่ปัจจุบัน โทรศัพท์ 

     

     

     

     

     

     

 

ค ำอธิบำย “บุคลำกร" หมำยถึง ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู ครูผู้ช่วย พนักงำนรำชกำร นักกำรภำรโรง ฯลฯ      

ที่ปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำมำแล้ว ไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 

หมำยเหตุ   ส่งให้แก่ผู้รับผิดชอบโครงกำรโรงเรียนสุจริต ระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

 

  (ลงชื่อ)         ผู้กรอกข้อมูล    (ลงชื่อ)   ผู้รับรองข้อมูล 

      (..............................................................)              (.............................................. ................) 

     ต ำแหน่ง....................................................       ต ำแหน่ง.................................................... 

 ประถมศึกษา............................. 
 มัธยมศึกษา 
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แบบ ITA 003.2  

แบบส่งข้อมูลผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อใช้ในกำรส ำรวจ ITA ระดับสถำนศึกษำ  

โรงเรียน.....................................................................................................................  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ                                                 เขต..............         

ที ่
ชื่อผู้รับบริกำร หรือ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ประเภท/เรื่องในกำร
ติดต่อกับหน่วยงำน 

 
ที่อยู่ปัจจุบัน โทรศัพท์ 

     

     

     

     

     

     

ค ำอธิบำย “ผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” หมำยถึง ผู้ปกครอง คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

ฯลฯ ทีม่ำขอรับบริกำรกับสถำนศึกษำต้นแบบ ที่เข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียนสุจริต ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2557 ถึง    

17 กรกฎำคม 2558 

หมำยเหตุ   ส่งให้แก่ผู้รับผิดชอบโครงกำรโรงเรียนสุจริต ระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

  (ลงชื่อ)         ผู้กรอกข้อมูล    (ลงชื่อ)   ผู้รับรองข้อมูล 

      (..............................................................)              (.............................................. ................) 

     ต ำแหน่ง....................................................       ต ำแหน่ง.................................................... 

 ประถมศึกษา............................. 
 มัธยมศึกษา 
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7. วิธีกำรดำวน์โหลดแบบฟอร์ม/เครื่องมือประเมิน 

1. เข้ำเว็บไซต์โครงกำร http://www.uprightschool.net 

2. คลิกเมนู ITA 

 

 

 

 

 

 

 

 3. คลิกเมนู ดำวน์โหลด ต ำแหน่งไฟล์ที่ต้องกำร 

 

 

 

 

 

 

http://www.uprightschool.net/
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8. แบบประเมิน ITA   

 8.1 IIT-School: แบบส ำรวจควำมคิดเห็น Internal Integrity & Transparency Assessment 

ส ำหรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ สถำนศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 

2558 

 8.2 EIT-School: แบบส ำรวจควำมคิดเห็น External Integrity & Transparency Assessment

ส ำหรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ สถำนศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 

2558 

8.3 EBIT-School: แบบส ำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ Evidence-based Integrity 

&Transparency Assessment ส ำหรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 

ของ สถำนศึกษำ ประจ ำปี พ.ศ. 2558 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
 

 
Integrity and Transparency Assessment: ITA 

 

33 

 



 คู่มือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  

 

 
Integrity and Transparency Assessment: ITA 

 

34 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
 

 
Integrity and Transparency Assessment: ITA 

 

35 

 



 คู่มือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  

 

 
Integrity and Transparency Assessment: ITA 

 

36 
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สพฐ. 
ชี้แจงโครงการ 
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ระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
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1.แผนภูมิกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับการประเมิน 
คณะกรรมการประเมิน 

เตรียมการประเมิน 

ITA 001.1 

ITA 002.1 

ITA 003.1 

เผชิญหน้า 

ส่ง สพฐ. 

ศึกษาข้อมูล ส่งรายงาน 

ส่งข้อมูล 
ส่งข้อมูล 

ส่งข้อมูล ส่งข้อมูล 

ส่งข้อมูล 

เก็บข้อมูล 

เก็บข้อมูล 

เก็บข้อมูล 

เก็บข้อมูล 

ไปรษณีย์ 
เก็บข้อมูล 

EBI
T 

EIT IIT โทรศัพท์ 

ตรวจสอบ 

แปลผล 

เขตพื้นที่ 

ส่งผลเบื้องต้น 
ไม่ยอมรับ/อุทธรณ์ 

ยอมรับ/ตอบรับผล 

สิ้นสุดการประเมิน 

เก็บข้อมูล 

โทรศัพท์ 
เผชิญหน้า 

สพฐ. 
ชี้แจงโครงการ 
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2. รูปแบบหรือวิธีกำรประเมิน 

 2.1 ผู้ประเมิน ประกอบด้วย 

 1) คณะกรรมกำรประเมิน ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พิจำรณำแต่งตั้ง 
ประกอบด้วย ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ผู้เชี่ยวชำญ ผู้รับผิดชอบโครงกำร ฯลฯ ผู้ผ่ำนกำรอบรบหลักสูตรกำรประเมิน
จำกส ำนักงำน ป.ป.ช. จ ำนวน 3-5 คน เพ่ือประเมินตำมเครื่องมือที่ใช้ประเมิน จ ำนวน 3 แบบ 

  2) คณะกรรมกำรตรวจสอบ ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พิจำรณำแต่งตั้ง
บุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ จ ำนวน 5-10 คน เพื่อตรวจสอบและประเมินผลคะแนน 

   3) คณะกรรมกำรแปลผลคะแนน ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พิจำรณำ
แต่งตั้งบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ด้ำนกำรวิจัย จ ำนวน 3-5 คน เพ่ือแปลผลคะแนนและสรุปผลกำร
ประเมินเป็นเอกสำร 

2.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน  
    ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ใช้แบบประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) จ ำนวน 3 แบบ (ตำมแบบของส ำนักงำน ป.ป.ช. ซึ่ง
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้ด ำเนินกำรปรับเครื่องมือเพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ)   โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

แบบที่ 1 แบบส ำรวจควำมคิดเห็น Internal Integrity & Transparency Assessment ส ำหรับ    

กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2558 (IIT-Office) เป็นกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำนั้นๆ เกี่ยวกับ

วัฒนธรรม คุณธรรม ภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จำกกำรสุ่มตัวอย่ำง (Sample Survey Research) 

ด้วยวิธีกำรสัมภำษณ์แบบเผชิญหน้ำ (Face-to Face) หรือสัมภำษณ์ทำงโทรศัพท์   

แบบที่ 2 แบบส ำรวจควำมคิดเห็น External Integrity & Transparency Assessment ส ำหรับกำร

ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2558 (EIT-Office) เป็นกำรส ำรวจควำมคิดเห็นส ำหรับผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับควำม

โปร่งใส  ควำมรับผิดชอบ และกำรทุจริตคอร์รัปชัน จำกกำรสุ่มตัวอย่ำง (Sample Survey Research) ด้วย

วิธีกำรสัมภำษณ์แบบเผชิญหน้ำ (Face-to Face) สัมภำษณ์ทำงโทรศัพท์ หรือส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์ 
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แบบท่ี 3 แบบส ำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์Evidence-based Integrity &Transparency 

Assessment ส ำหรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำ  ประจ ำปี พ.ศ. 2558 (EBIT-Office) 

เป็นกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของสถำนศึกษำ โดยใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์เกี่ยวกับควำมโปร่งใส 
(Transparency) และวัฒนธรรมคุณธรรม (Integrity Culture) ภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทุกแห่ง ที่เข้ำรับกำรประเมิน ต้องตอบข้อค ำถำมพร้อมแนบเอกสำร
หลักฐำนประกอบ   ข้อค ำถำมตำมแบบประเมินเชิงประจักษ์ส ำหรับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (Evidence-
based Integrity and Transparency Assessment) โดยใช้แบบประเมิน 1 ชุด ต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 1 แห่ง 

3. ขอบเขตกำรประเมิน 

3.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หมำยถึง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำต้นแบบเขตสุจริต จ ำนวน 10 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำคู่ร่วมพัฒนำ จ ำนวน 10 เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ รวมทั้งสิ้น 20 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ     

3.2 บุคลำกร หมำยถึง ผู้บริหำรกำรศึกษำ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำง ฯลฯ ที่ปฏิบัติงำนใน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมำแล้ว ไม่น้อยกว่ำ 1 ปี โดยผู้ประเมินจะสุ่มกลุ่มตัวอย่ำง (Sample Survey 
Research) จำกบุคลำกรดังกล่ำว ที่สอดคล้องเหมำะสมและมีลักษณะของควำมเป็นตัวแทนที่ดี ตำมหลักกำร
วิจัย เพ่ือประกอบกำรประเมินตำมแบบที่ 1 แบบส ำรวจควำมคิดเห็น Internal Integrity & Transparency 
Assessment ส ำหรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 

3.3 ผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมำยถึง ผู้บริหำร ครู ผู้ปกครอง ฯลฯ ที่มำขอรับบริกำรกับ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ที่เข้ำร่วมโครงกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสุจริต ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2557 
ถึง  15 พฤษภำคม 2558 ผู้ประเมินจะสุ่มกลุ่มตัวอย่ำง (Sample Survey Research) จำกบุคลำกรดังกล่ำว  
ที่สอดคล้อง เหมำะสมและมีลักษณะของควำมเป็นตัวแทนที่ดี ตำมหลักกำรวิจัย เพ่ือประกอบกำรประเมินตำม
แบบที่ 2 แบบส ำรวจควำมคิดเห็น External Integrity & Transparency Assessmentส ำหรับกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 

3.4 กำรจัดเก็บข้อมูลเอกสำรหลักฐำนประกอบข้อค ำถำมตำมแบบประเมิน  แบบที่ 3 แบบส ำรวจ 
ใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ Evidence-based Integrity &Transparency Assessment ส ำหรับกำรประเมิน
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คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 
ซึ่งข้อมูลที่ใช้ประกอบข้อค ำถำมต้องเป็นข้อมูลในปีงบประมำณปัจจุบัน (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558) เว้นแต่ข้อ
ค ำถำมท่ีก ำหนดให้ใช้เอกสำรหลักฐำนของปีงบประมำณอ่ืน 

 
4. วิธีกำรจัดส่งข้อมูล 

 4.1 ส่งรำยชื่อผู้ประสำนงำนประจ ำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (ตำมแบบ ITA 001.1) ให้แก่

ผู้รับผิดชอบโครงกำรโรงเรียนสุจริต ทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ admin@uprightschool.net 

 4.2 ส่งข้อมูลบุคลำกร เพ่ือประกอบกำรประเมินตำม แบบที่  1 (ตำมแบบ ITA 001.2) ให้แก่

ผู้รับผิดชอบโครงกำรโรงเรียนสุจริต ทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ admin@uprightschool.net 

กำรจัดเก็บแบบประเมิน บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่ตอบแบบประเมิน ส่งโดยตรงกับ

คณะกรรมกำรผู้ประเมินในวันรับกำรประเมิน 

4.3 ส่งข้อมูลผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือประกอบกำรประเมินตำม แบบที่ 2 (ตำมแบบ 

ฟอร์ ม  ITA 003.1)  ใ ห้ แ ก่ ผู้ รั บ ผิ ด ช อบ โ ค ร งก ำ ร โ ร ง เ รี ย นสุ จ ริ ต  ทำ งจดหมำ ย อิ เ ล็ กท รอนิ กส์  

admin@uprightschool.net 

กำรจัดเก็บแบบส ำรวจควำมคิดเห็น (External Integrity & Transparency Assessment) ส ำหรับ

กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่ง

โดยตรงกับคณะกรรมกำรผู้ประเมิน หรือปิดผนึกและส่งทำงไปรษณีย์ให้แก่ผู้รับผิดชอบโครงกำรโรงเรียนสุจริต

ที่ส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ อำคำร สพฐ. 5 ชั้น 10 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

เขตดุสิต กทม. 10130 

4.4 เอกสำรหลักฐำน ประกอบข้อค ำถำม พร้อมแบบที่ 3 ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่เข้ำรับกำร

ประเมินจัดส่งให้ผู้รับผิดชอบโครงกำรโรงเรียนสุจริต ที่ส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ อำคำร สพฐ. 5 

ชั้น 10 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  เขตดุสิต กทม. 10130 และหรือมอบให้คณะกรรมกำร

ประเมิน 
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5. ปฏิทินกรอบระยะเวลำ 
 

กิจกรรม ก ำหนดระยะเวลำ 
1. ชี้แจงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment - 
ITA)ให้กับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ที่เข้ำร่วมโครงกำร “เขตพ้ืนที่
กำรศึกษำสุจริต” (ผ่ำนระบบวีดีทัศน์ทำงไกลของส ำนั กงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน) 

เมษำยน 2558 
 
 

2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ที่เข้ำรับกำรประเมินจัดส่งรำยชื่อผู้
ประสำนงำนประจ ำหน่วย (ตำมแบบ ITA. 001.1) ให้แก่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์  
admin@uprightschool.net 

เมษำยน 2558 

3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ที่เข้ำรับกำรประเมินจัดส่ง 
     3.1รำยชื่อบุคลำกรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ให้แก่
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ( ตำมแบบ ITA.002.1 ) 
     3.2 รำยชื่อผู้รับบริกำร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้แก่ส ำนักงำน 
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ( ตำมแบบ ITA.003.1 ) 

เมษำยน 2558 

4. คณะกรรมกำรประเมินด ำเนินกำรประเมินโดยวิธีกำรสัมภำษณ์ 
โทรศัพท์ แบบเผชิญหน้ำ หรือส่งแบบประเมินทำงไปรษณีย ์
     4.1 แบบส ำรวจควำมคิดเห็น Internal Integrity & 

Transparency Assessment ส ำหรับกำรประเมินคุณธรรม และ

ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ กำรศึกษำ

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 

     4.2  แบบส ำรวจควำมคิดเห็น External Integrity & 

Transparency Assessmentส ำหรับกำรประเมินคุณธรรมและควำม

โปร่งใสของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 

2558 

(ต้นแบบ) 
15 พฤษภำคม - 15 มิถุนำยน 2558 
 

(คู่ร่วมพัฒนำ) 
16 มิถุนำยน - 16 กรกฎำคม 2558 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
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กิจกรรม ก ำหนดระยะเวลำ 
5. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ที่เข้ำรับกำรประเมินตอบข้อค ำถำม

พร้อมแนบเอกสำรหลักฐำนประกอบข้อค ำถำมตำมแบบส ำรวจใช้

หลักฐำนเชิงประจักษ์ Evidence-based Integrity &Transparency 

Assessment ส ำหรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร

ด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ประจ ำปี พ.ศ. 2558 ส่ง 

สพฐ.และหรือมอบให้คณะกรรมกำรในวันประเมิน 

(ต้นแบบ) 
15 พฤษภำคม - 15 มิถุนำยน 2558 
 

(คู่ร่วมพัฒนำ) 
16 มิถุนำยน - 16 กรกฎำคม 2558 

6. คณะกรรมกำรตรวจสอบ ตรวจสอบและประเมินผลคะแนนจำก
แบบส ำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์  Evidence-based Integrity 
&Transparency Assessment ส ำหรับกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  และ
เอกสำรหลักฐำนประกอบตำมที่หน่วยงำนจัดส่ง (โดยอำจมีกำรขอ
ข้อมูลเพิ่มเติม)   

(ต้นแบบ) 
16-19 มิถุนำยน 2558 

 

(คู่ร่วมพัฒนำ) 

17-20 กรกฎำคม 2558 

7. คณะกรรมกำรแปลผลคะแนน ประมวลผลคะแนนระดับคุณธรรม
แ ล ะ ค ว ำ ม โ ป ร่ ง ใ ส  ( ITA) จ ำ ก แ บ บ ป ร ะ เ มิ น ทั้ ง  3 แ บ บ 
( Internal/External/Evidence-based Integrity and Transparency 
Assessment) 

(ต้นแบบ) 
22-26 มิถุนำยน 2558 

(คู่ร่วมพัฒนำ) 
21-24 กรกฎำคม 2558 

8. สพฐ .จัดส่งผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ( ITA) 
เบื้องต้นให้แก่ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ( เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
สุจริต) ที่เข้ำรับกำรประเมิน จ ำนวน  20 เขต 

(ต้นแบบ) 
30 มิถุนำยน 2558 

(คู่ร่วมพัฒนำ) 
31 กรกฎำคม 2558 

9. สพฐ. รับและพิจำรณำกำรอุทธรณ์จำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
( เขตพ้ืนที่กำรศึกษำสุจริต) ที่เข้ำรับกำรประเมิน จ ำนวน  20 เขต 

(ต้นแบบ) 
1-10 กรกฎำคม 2558 

(คู่ร่วมพัฒนำ) 
3-10 สิงหำคม 2558 

10. สพฐ. จัดส่งผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ( ITA) 
พร้อมข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำกำรท ำงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

(ต้นแบบ) 
17 กรกฎำคม 2558 
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กิจกรรม ก ำหนดระยะเวลำ 
กำรศึกษำ ( เขตพ้ืนที่กำรศึกษำสุจริต) ที่เข้ำรับกำรประเมิน จ ำนวน  
20 เขต 

(คู่ร่วมพัฒนำ) 
14 สิงหำคม 2558 

11. หน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมิน ตอบรับทรำบผลกำรประเมิน ส่ง
ถึงส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน. 

(ต้นแบบ) 
24 กรกฎำคม 2558 

(คู่ร่วมพัฒนำ) 
31 สิงหำคม 2558 

 
6. แบบฟอร์ม 

6.1 แบบส่งรำยชื่อผู้ประสำนงำน ITA ระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (แบบ ITA 001.1) 

6.2 แบบส่งข้อมูลบุคลำกรเพ่ือใช้ในกำรส ำรวจ ITA ระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ               

(แบบ ITA 002.1) 

6.3 แบบส่งข้อมูลผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อใช้ในกำรส ำรวจ ITA ระดับส ำนักงำน      

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (แบบ ITA 003.1) 
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  แบบ ITA 001.1   

แบบส่งรำยชื่อผู้ประสำนงำน ITA ระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ                                                 เขต..............         

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์มือถือ e-Mail Address 

     

     

     

     

หมำยเหตุ   

 1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำกรอกรำยชื่อผู้ประสำนงำน ITA ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำนวน 2 

คน ตำมแบบฟอร์ม 

 2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำส่งรำยชื่อผู้ประสำนงำน ITA ระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ให้กับ

ผู้รับผิดชอบโครงกำรโรงเรียนสุจริต ทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ admin@uprightschool.net 

(ลงชื่อ)     ผู้กรอกข้อมูล 

       (..............................................................) 

ต ำแหน่ง....................................................................................  

(ลงชื่อ)     ผู้รับรองข้อมูล 

       (..............................................................) 

ต ำแหน่ง....................................................................................  

 ประถมศึกษา............................. 
 มัธยมศึกษา 
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แบบ ITA 002.1   

แบบส่งข้อมูลบุคลำกรเพื่อใช้ในกำรส ำรวจ ITA ระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ                

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ                                                 เขต..............         

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ที่อยู่ปัจจุบัน โทรศัพท์ 

     

     

     

     

     

     

 

ค ำอธิบำย “บุคลำกร" หมำยถึง ผู้บริหำรกำรศึกษำ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำง ฯลฯ ที่ปฏิบัติงำนใน

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมำแล้ว ไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 

หมำยเหตุ   ส่งให้แก่ผู้รับผิดชอบโครงกำรโรงเรียนสุจริต ทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ 

admin@uprightschool.net 

  (ลงชื่อ)         ผู้กรอกข้อมูล    (ลงชื่อ)   ผู้รับรองข้อมูล 

      (..............................................................)              (.............................................. ................) 

     ต ำแหน่ง....................................................       ต ำแหน่ง.................................................... 

 

 ประถมศึกษา............................. 
 มัธยมศึกษา 
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แบบ ITA 003.1   

แบบส่งข้อมูลผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อใช้ในกำรส ำรวจ ITA  

ระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ                                                 เขต..............         

ที ่
ชื่อผู้รับบริกำร หรือ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ประเภท/เรื่องในกำร
ติดต่อกับหน่วยงำน 

 
ที่อยู่ปัจจุบัน โทรศัพท์ 

     

     

     

     

     

     

ค ำอธิบำย “ผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” หมำยถึง ผู้บริหำร ครู ผู้ปกครอง ฯลฯ ทีม่ำขอรับบริกำรกับ

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ที่เข้ำร่วมโครงกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสุจริต ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2557 

ถึง  15 พฤษภำคม 2558 

หมำยเหตุ   ส่งให้แก่ผู้รับผิดชอบโครงกำรโรงเรียนสุจริต ทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ 

admin@uprightschool.net 

  (ลงชื่อ)         ผู้กรอกข้อมูล    (ลงชื่อ)   ผู้รับรองข้อมูล 

      (..............................................................)              (.......................... ....................................) 

     ต ำแหน่ง....................................................       ต ำแหน่ง.................................................... 

 ประถมศึกษา............................. 
 มัธยมศึกษา 
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7. วิธีกำรดำวน์โหลดแบบฟอร์ม/เครื่องมือประเมิน 

1. เข้ำเว็บไซต์โครงกำร http://www.uprightschool.net 

2. คลิกเมนู ITA 

 

 

 

 

 

 

 

 3. คลิกเมนู ดำวน์โหลด ต ำแหน่งไฟล์ที่ต้องกำร 

 

 

 

 

 

 

http://www.uprightschool.net/


ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
 

 
Integrity and Transparency Assessment: ITA 

 

55 

8. แบบประเมิน ITA    

8.1 IIT-Office: แบบส ำรวจควำมคิดเห็น Internal Integrity & Transparency Assessment 

ส ำหรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2558 

 8.2 EIT-Office: แบบส ำรวจควำมคิดเห็น External Integrity & Transparency Assessment 

ส ำหรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 

2558 

  8.3 EBIT-Office: แบบส ำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ Evidence-based Integrity &Transparency 

Assessment ส ำหรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
 

 
Integrity and Transparency Assessment: ITA 

 

59 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
 

 
Integrity and Transparency Assessment: ITA 

 

67 

 



 คู่มือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  

 

 
Integrity and Transparency Assessment: ITA 

 

68 
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คู่มือค ำอธิบำย 

แบบส ำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ 

(Evidence-Based Integrity & Transparency  Assessment: EBIT) 

 

 แนวทำงกำรตอบแบบส ำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ 
1.  กรุณำระบุชื่อหน่วยงำนให้ชัดเจน เช่น ชื่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำ สังกัด .....เป็นต้น 

2.  ลักษณะข้อค ำถำมตำมแบบส ำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์นี้มี 2 ลักษณะ คือ 

  1) ข้อค ำถำมที่ถำมถึง คุณลักษณะ ขั้นตอนหรือกิจกรรมทั่วๆไปของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/

สถำนศึกษำ เช่น เรื่องกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรร้องเรียน เป็นต้น และ  

  2) ข้อค ำถำมที่ถำมถึงคุณลักษณะ ขั้นตอนหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจหลักของ ส ำนักงำนเขต

พ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำ ซึ่งจะสังเกตได้จำกข้อค ำถำมที่มีค ำว่ำ “ภำรกิจหลัก” ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำ/สถำนศึกษำ จะต้องตอบข้อค ำถำมดังกล่ำวตำมภำรกิจหลักของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/

สถำนศึกษำ ตำมอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำ โดยพิจำรณำจำกภำรกิ จที่มี

จ ำนวนบุคลำกร หรือได้รับจัดสรรงบประมำณ หรือระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจนั้นๆ มำกกว่ำ

ภำรกิจอ่ืน  

3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำจะต้องตอบข้อค ำถำมตำมประเด็นต่ำงๆ ว่ำ “มี” หรือ “ไม่มี” โดย

ใส่เครื่องหมำยถูก ()    ลงในช่อง  ที่ก ำหนดที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงส ำหรับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำ/สถำนศึกษำ  

4. กรณีที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำตอบว่ำ “มี” ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำ 

ระบุเอกสำรหลักฐำนที่ใช้อ้ำงอิง โดยใส่เครื่องหมำยถูก () ลงในช่อง  ที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/

สถำนศึกษำมีหลักฐำนดังกล่ำว หรือ  อ่ืนๆ ซึ่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำจะต้องระบุรำยกำร

เอกสำร/หลักฐำน ให้ชัดเจนและที่ส ำคัญให้แนบเอกสำร/หลักฐำนเท่ำที่จ ำเป็นส ำหรับกำรตรวจสอบกำรให้
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คะแนน กรณีเป็นกำรอ้ำงเอกสำร/หลักฐำนซ้ ำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำไม่ต้องถ่ำยเอกสำร

เพ่ิมเพียงแต่ระบุอ้ำงอิงว่ำใช้เอกสำรในข้อค ำถำมใด และโปรดท ำสลิป (slip) ที่เอกสำร/หลักฐำนแนบด้วย หรือ 

 ไม่มี เพรำะ......... ให้ระบุรำยละเอียดเหตุผล 

5. กรณีส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำ ไม่สำมำรถตอบค ำตอบข้อใดข้อหนึ่งได้ เนื่องจำกข้อจ ำกัด

หรือข้อก ำหนดด้ำนกฎหมำย ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำ ระบุข้อจ ำกัดหรือข้อก ำหนด

ดังกล่ำว ในช่อง  ไม่มี เพรำะ......... เพ่ือที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน         จะ

น ำมำใช้ประกอบกำรพิจำรณำกำรให้ค่ำคะแนนหรือปรับค่ำคะแนนเต็ม 

------------------------------------------------ 

 

 

 วัตถุประสงค์ของค ำถำม 
เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำ มีกำรด ำเนินกำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมแผนงำน/

โครงกำร/กิจกรรม ด้วยควำมโปร่งใสและมีประสิทธิภำพ 

 ค ำอธิบำย 
ในกำรด ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำ/สถำนศึกษำจะต้องจัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อ  จัดจ้ำงประจ ำปี ตำมประกำศคณะกรรมกำรตรวจ

เงินแผ่นดิน เรื่อง กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง พ.ศ. 2546 และควรมีกำรประกำศเผยแพร่แผนปฏิบัติ

กำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี  (ไม่ใช่รำยงำนกำรจัดหำพัสดุรำยไตรมำสหรือรำยโครงกำร) 

รวมทั้งควรมีกำรเผยแพร่ระบบข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง โดยอำจอยู่ในรูปแบบฐำนข้อมูลที่มีกำรระบุ

ข้อมูลอย่ำงน้อยเกี่ยวกับ ชื่อโครงกำร งบประมำณ ผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง และผู้ได้รับกำรคัดเลือก เพ่ือให้กำร

ด ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำ เป็นไปด้วยควำมโปร่งใสและมี

 ค ำอธิบำยข้อค ำถำม EB1 “ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำ ของท่ำนมีกำรด ำเนินกำร      
                เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงไร” 



 คู่มือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  
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ประสิทธิภำพ และเพ่ือให้ประชำชนได้รับทรำบหรือสำมำรถเข้ำตรวจดูได้ผ่ำนเว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำ/สถำนศึกษำหรือสื่ออ่ืนๆ 

 ค ำนิยำม 
 “กำรจัดซื้อจัดจ้ำง” หมำยถึง กำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ 

พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงระเบียบที่รัฐวิสำหกิจ/หน่วยงำนอื่นของรัฐที่ใช้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง

หรือกำรจัดหำพัสดุ 

 “แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง” หมำยถึง แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมที่คณะกรรมกำรตรวจ

เงินแผ่นดินก ำหนด   

  ค ำแนะน ำกำรตอบ 
        ค ำถำมข้อที่ 1 “มีกำรประกำศเผยแพร่แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 

2558 ภำยใน 1 เดือนนับตั้งแต่ได้รับจัดสรรงบประมำณจำก สพฐ. หรือไม่” 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำ ต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำได้จัดท ำขึ้นในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 และได้น ำขึ้นประกำศเผยแพร่

บนเว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำ ทั้งนี้ ควรมีกำรด ำเนินกำรในเรื่องดังกล่ำวก่อนเริ่มกำร

จัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 อย่ำงช้ำภำยใน 1 เดือนนับตั้งแต่ได้รับจัดสรรงบประมำณจำก สพฐ. 

ค ำถำมข้อที่ 2  “มีกำรเผยแพร่ข้อมูลอย่ำงเป็นระบบเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ในปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2558 ต่อไปนี้ หรือไม่” 

2.1 ชื่อโครงกำร  

2.2 งบประมำณ 

2.3 ผู้ซื้อซอง 

2.4 ผู้ยื่นซอง 

2.5 ผู้ได้รับคัดเลือก 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
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  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำ ต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอ

ย่ำงเป็นระบบ คือ ฐำนข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นโครงกำรที่ส ำนักงำนเขต

พ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและได้เผยแพร่ไว้บนหน้ำเว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำ/สถำนศึกษำแล้ว โดยฐำนข้อมูลนั้นจะต้องแสดงรำยละเอียดครบทั้ง 5 หัวข้อ  ดังนี้ ชื่อโครงกำร 

งบประมำณ ผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง และผู้ได้รับกำรคัดเลือก  

 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
- พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
- ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และกฎหมำย

อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
- ประกำศคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง   พ.ศ. 

2546 
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ หรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่เก่ียวข้อง 

 

 

 

 วัตถุประสงค์ของค ำถำม 
เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำ มีกำรเปิดเผยข้อมูลกำรด ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำง

โครงกำรต่ำงๆในแต่ละขั้นตอน/กระบวนกำรให้สำธำรณชนทรำบทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/

สถำนศึกษำหรือสื่ออ่ืนๆ 

 ค ำอธิบำย 
 ในกำรด ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำ/สถำนศึกษำจะต้องมีกำรเปิดเผยกำรด ำเนินงำนตำมขั้นตอน/กระบวนกำรวิธีซื้อและวิธีจ้ำง รวมถึง

ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโครงกำรต่ำงๆผ่ำนเว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำหรือสื่ออ่ืนๆ โดย

 ค ำอธิบำยข้อค ำถำม EB2 “ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ/
สถำนศึกษำของท่ำนมีกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละ
โครงกำรให้สำธำรณชนทรำบ โดยผ่ำนเว็บไซต์หรือสื่ออ่ืน ๆ อย่ำงไร”  



 คู่มือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  
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เป็นไปตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ทีไ่ด้ก ำหนดวิธีซื้อและ

วิธีจ้ำงรวม 6 วิธี คือ วิธีตกลงรำคำ วิธีสอบรำคำ วิธีประกวดรำคำ วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ และวิธีประมูลด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งแต่ละวิธีซื้อและวิธีจ้ำงจะมีขั้นตอน/กระบวนกำร ที่แตกต่ำงกัน ดังนั้น เพ่ือให้กำร

ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในแต่ละขั้นตอน/กระบวนกำรมีควำมโปร่งใส เป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด และ

ประชำชนสำมำรถตรวจสอบได้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำควรมีกำร เปิดเผยข้อมูลกำร

ด ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำงโครงกำรต่ำงๆในแต่ละขั้นตอน/กระบวนกำรอย่ำงน้อย ดังต่อไปนี้  

 1. มีกำรประกำศเผยแพร่กำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำรไม่น้อยกว่ำระยะเวลำตำมที่กฎหมำย

ก ำหนด   

2. มีกำรประกำศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำคัดเลือกตัดสินผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละ

โครงกำร 

3. มีกำรประกำศวิธีกำรค ำนวณรำคำกลำงของแต่ละโครงกำร 

4. มีกำรประกำศรำยชื่อผู้เสนอรำคำ/งำนท่ีมีสิทธิได้รับกำรคัดเลือกของแต่ละโครงกำร 

5. มีกำรรำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำร พร้อมทั้งระบุวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและเหตุผลที่

ใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  

 ค ำแนะน ำกำรตอบ 
ส ำหรับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำที่มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงมำกกว่ำ 5 โครงกำร ให้

แสดงหลักฐำนเฉพำะโครงกำร ที่มีงบประมำณสูงสุด จ ำนวน 5 โครงกำร หำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/

สถำนศึกษำมีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงน้อยกว่ำ 5 โครงกำร ให้แสดงหลักฐำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโครงกำรต่ำงๆเท่ำที่มี 

ทั้งนี้ เมื่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำได้ท ำกำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำร ตำมแนวทำงข้ำงต้น

แล้ว ให้ใช้หลักฐำนโครงกำรนั้นๆประกอบกำรตอบข้อค ำถำม 1-5 ดังนี้ 

           ค ำถำมข้อที่ 1  “มีกำรประกำศเผยแพร่กำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ

ระยะเวลำตำมที่กฎหมำยก ำหนด หรือไม่” 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
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  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับประกำศเผยแพร่กำรจัดซื้อ

จัดจ้ำงแต่ละโครงกำรที่ได้จัดท ำขึ้นส ำหรับปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ผ่ำนเว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำ/สถำนศึกษำหรือสื่ออ่ืนๆที่ประชำชนสำมำรถเข้ำตรวจดูได้ โดยต้องเป็นโครงกำรที่มีงบประมำณ

ด ำเนินกำรสูงสุดและได้ด ำเนินงำนตำมโครงกำรไปแล้ว ระยะเวลำกำรประกำศเผยแพร่กำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละ

โครงกำร จะนับวันประกำศเผยแพร่จำกวันที่ผู้บริหำรลงนำมในเอกสำรกำรประกำศประกวดรำคำหรือสอบ

รำคำ จนถึงวันแรกที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำก ำหนดให้ผู้ ซื้อซอง   มำยื่นซองประมูล โดย

จะต้องมีระยะเวลำไม่น้อยกว่ำที่กฎหมำยก ำหนด (กรณีส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำประเภท

รัฐวิสำหกิจให้ใช้ระเบียบว่ำด้วยกำรพัสดุของแต่ละส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำโดยอนุโลม) 

ค ำถำมข้อที่ 2  “มีกำรประกำศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำคัดเลือกตัดสินผลกำรจัดซื้อ

จัดจ้ำงแต่ละโครงกำร หรือไม่”   

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับกำรประกำศเผยแพร่

หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำคัดเลือกตัดสินผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำรที่มีงบประมำณด ำเนินกำรสูงสุดและ

ได้ด ำเนินงำนตำมโครงกำรไปแล้ว ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ผ่ำนเว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/

สถำนศึกษำหรือสื่ออ่ืนๆที่ประชำชนสำมำรถเข้ำตรวจดูได้ 

ค ำถำมข้อที่ 3  “มีกำรประกำศวิธีกำรค ำนวณรำคำกลำงของแต่ละโครงกำร หรือไม่”   

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำ ต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับกำรประกำศวิธีกำรค ำนวณ

รำคำกลำงของแต่ละโครงกำรที่มีงบประมำณด ำเนินกำรสูงสุดและได้ด ำเนินงำนตำมโครงกำร ไปแล้ว ใน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ผ่ำนเว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำ หรือระบบข้อมูลทำง

อิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่ออ่ืนๆที่ประชำชนสำมำรถเข้ำตรวจดูได้ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 

กุมภำพันธ์ 2556 ซึ่งได้เห็นชอบแนวทำงและวิธีปฏิบัติในกำรเปิดเผยรำคำกลำงของทำงรำชกำร ซึ่งเป็นไปตำม

พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม  

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มำตรำ 103/7 วรรคหนึ่ง โดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำสำมำรถศึกษำ

แนวทำงกำรเปิดเผยรำคำกลำงได้ตำมคู่มือแนวทำงกำรเปิดเผยรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

รำคำกลำงและกำรค ำนวณรำคำกลำง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) ศูนย์ก ำกับดูแลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ ส ำนักงำน 
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ป.ป.ช. ทั้งนี้ หลักฐำนที่ใช้ประกอบกำรตอบข้อค ำถำมตำมแบบส ำรวจนี้ ขอให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/

สถำนศึกษำ แสดงหลักฐำนกำรประกำศเผยแพร่วิธีกำรค ำนวณรำคำกลำงจำกเว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำ/สถำนศึกษำหรือสื่ออ่ืนๆ เท่ำนั้น     

ค ำถำมข้อที่ 4  “มีกำรประกำศรำยชื่อผู้เสนอรำคำ/งำนที่มีสิทธิได้รับกำรคัดเลือกแต่ละโครงกำร 

หรือไม”่   

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำ ต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับกำรประกำศรำยชื่อผู้ชนะ

กำรเสนอรำคำ/งำนของแต่ละโครงกำรที่ได้รับกำรคัดเลือกที่มีงบประมำณด ำเนินกำรสูงสุดและได้ด ำ เนินงำน

ตำมโครงกำรไปแล้ว ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ผ่ำนเว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำ

หรือสื่ออ่ืนๆที่ประชำชนสำมำรถเข้ำตรวจดูได ้

 ค ำถำมข้อที่ 5  “มีกำรรำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำร พร้อมระบุวิธีกำรจัดซื้อ   จัด

จ้ำงและเหตุผลที่ใช้ในกำรตัดสินผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือไม”่ 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับกำรประกำศรำยงำนผลกำร

จัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำรที่มีงบประมำณด ำเนินกำรสูงสุดและได้ด ำเนินงำนตำมโครงกำรไปแล้ว ใน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ผ่ำนเว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำหรือสื่ออ่ืน ๆ ที่ประชำชน

สำมำรถเข้ำตรวจดูได้ โดยต้องมีกำรระบุวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เช่น วิธีกำรประกวดรำคำ วิธีกำรสอบรำคำ รวมถึง

ระบุเหตุผลที่ใช้ในกำรตัดสินผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโครงกำรนั้น ๆ ด้วย 

 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
- พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร ทุจริต            

พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มำตรำ 103/7 วรรคหนึ่ง 
- พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 
- พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
- ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และกฎหมำย

อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
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- คู่มือแนวทำงกำรเปิดเผยรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง รำคำกลำงและกำร
ค ำนวณรำคำกลำง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) ศูนย์ก ำกับดูแลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ ส ำนักงำน ป.ป.ช. สำมำรถ
เข้ำถึงได้ที่เว็บไซต์ http://www.nacc.go.th/download/doc/combind_center30.pdf  

 

 วัตถุประสงค์ของค ำถำม 
                 เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำ มีกำรวิเครำะห์ กำรพัฒนำแผน และ

กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี   ด้วยควำมโปร่งใสและมีประสิทธิภำพ 

 ค ำอธิบำย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำควรมีระบบข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ซึ่งอำจอยู่

ในรูปแบบฐำนข้อมูล โดยระบุข้อมูลอย่ำงน้อยเกี่ยวกับ ร้อยละของจ ำนวนโครงกำรจ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัด

จ้ำง และร้อยละของจ ำนวนงบประมำณจ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เพ่ือใช้ในกำรวำงแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง

ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำต่อไป 

 ค ำนิยำม 
“รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี” หมำยถึง รำยงำนที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/

สถำนศึกษำ ได้จัดท ำขึ้นเพ่ือแสดงว่ำ ในรอบปีที่ผ่ำนมำ ผลกำรด ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำงโครงกำรต่ำงๆตำม

แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีเป็นอย่ำงไร เสร็จสิ้นกี่โครงกำร ยังไม่ด ำเนินกำรกี่โครงกำร และต้องกัน

เงินไว้เบิกเหลื่อมปีกี่โครงกำร รวมทั้งโครงกำรที่ได้ด ำเนินกำรเสร็จสิ้นไปแล้วนั้น ใช้วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธี

ใด 

“รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี” หมำยถึง รำยงำนกำรวิเครำะห์กำร

จัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำว่ำ ในรอบปีที่ผ่ำนมำมีปัญหำอุปสรรคหรือข้อจ ำกัด

อย่ำงไร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำสำมำรถประหยัดงบประมำณได้เท่ำไร มีแนวทำงที่จะ

ปรับปรุงประสิทธิภำพของกำรจัดหำพัสดุอย่ำงไร ผลผลิตและผลลัพธ์จำกโครงกำรบรรลุเป้ำหมำยและ

วัตถุประสงค์ของโครงกำรที่ก ำหนดไว้หรือไม่ 

 ค ำอธิบำยข้อค ำถำม EB3 “กำรวิเครำะห์ กำรพัฒนำแผน และกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง” 

http://www.nacc.go.th/download/doc/combind_center30.pdf
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 ค ำแนะน ำกำรตอบ 
ค ำถำมข้อที่ 1 “มีกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 หรือไม”่  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับกำรรำยงำนผลกำรจัดซื้อจัด

จ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 ซึ่งอำจจะอยู่ในรูปแบบของรำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2557 หรือ รำยงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำได้จัดท ำขึ้น

ก็ได้ โดยในรำยงำนนั้นต้องมีรำยละเอียดเกี่ยวกับ กำรสรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมค ำนิยำมข้ำงต้นด้วย 

  ค ำถำมข้อที่ 2  “มีกำรจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ  

พ.ศ. 2557 หรือไม”่   

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำ ต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับรำยงำนกำรวิเครำะห์ผล

กำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 เช่น ในรอบปีงบประมำณที่ถูกประเมินนั้น มีปัญหำอุปสรรค

และข้อจ ำกัดอย่ำงไร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำสำมำรถประหยัดงบประมำณได้เท่ำไร มีกำร

วิเครำะห์ควำมเสี่ยงของกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีพิเศษหรือไม่ มีกำรจัดจ้ำงโครงกำรนอกแผนจัดซื้อจัดจ้ำง

หรือไม่ มีแนวทำงที่จะปรับปรุงประสิทธิภำพของกำรจัดหำพัสดุอย่ำงไร ผลผลิตและผลลัพธ์จำกโครงกำรบรรลุ

เป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ของโครงกำรที่ก ำหนดไว้หรือไม่ เป็นต้น 

ค ำถำมข้อที่ 3  “มีกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำง ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557  

ในลักษณะดังต่อไปนี้ หรือไม่” 

3.1 ร้อยละของจ ำนวนโครงกำรจ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 

3.2 ร้อยละของจ ำนวนงบประมำณจ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  ประจ ำปีงบประมำณ  

พ.ศ. 2557 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อ

จัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 ซึ่งอำจจะอยู่ในรูปแบบของกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
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หรือรำยงำนกำรจัดซื้อ     จัดจ้ำงที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำได้จัดท ำขึ้น  โดยมีกำรระบุข้อมูล

ร้อยละของจ ำนวนโครงกำรในแต่ละวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและร้อยละของจ ำนวนงบประมำณในแต่ละวิธีกำร

จัดซื้อจัดจ้ำง ทั้งนี้ เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำมีระบบข้อมูลส ำหรับใช้กำรวำงแผนจัดซื้อ

จัดจ้ำงในปีงบประมำณต่อไป 

ค ำถำมข้อที่ 4  “มีกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ในปีงบประมำณ พ.ศ.2558 ตำม

รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีที่ผ่ำนๆ มำ หรือไม”่ 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับกำรรำยงำนผลกำร

ด ำเนินกำรแก้ไขหรือปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะที่ได้ระบุไว้ในรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงใน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 หรือปีที่ผ่ำนมำปีอื่นก็ได ้

 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
-  พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
- ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และกฎหมำย

อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- ประกำศคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง             

พ.ศ. 2546 
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ หรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่เก่ียวข้อง 

 

 วัตถุประสงค์ของค ำถำม 
เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนในภำรกิจตำมที่กฎหมำยก ำหนดของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/

สถำนศึกษำให้บริกำรอย่ำงมีมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 

 ค ำอธิบำย 
เมื่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำ ได้มีกำรจัดท ำแนวทำงกำรปฏิบัติงำนหรือคู่มือกำร

ปฏิบัติงำนที่เป็นมำตรฐำนแล้ว ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำควรต้องมีกำรรำยงำนผลกำร

ปฏิบัติงำนตำมแนวทำงกำรปฏิบัติงำนหรือคู่มือกำรปฏิบัติงำน     เพ่ือปรับปรุงกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำรกิจ

 ค ำอธิบำยข้อค ำถำม EB4 “กำรด ำเนินงำนตำมคู่มือก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก” 
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หลักให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ซึ่งจะช่วยให้กำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/

สถำนศึกษำมีควำมเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งขึ้น 

 ค ำแนะน ำกำรตอบ 
   ค ำถำมข้อที่ 1  “ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำของท่ำนมีแนวทำงกำรปฏิบัติงำน/

คู่มือก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก หรือไม่” 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับคู่มือกำรปฏิบัติงำน คู่มือ

ก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลักของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำ หรือหนังสือสั่ง

กำรให้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำรกิจหลักของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำ ที่ระบุถึงมำตรฐำนในกำร

ปฏิบัติงำน กำรประเมินกำรปฏิบัติงำนหรือวิธีกำรวัดผลในกำรปฏิบัติงำน  ตำมภำรกิจหลัก ซึ่งส ำนักงำนเขต

พ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำ ส ำนัก หรือกอง ต้องด ำเนินกำรจัดท ำขึ้นมำเพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนให้

เป็นมำตรฐำนเดียวกัน 

ค ำถำมข้อที่ 2  “ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำของท่ำนมีรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน

ตำมแนวทำงกำรปฏิบัติงำนหรือคู่มือก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก หรือไม่” 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน

ตำมแนวทำงหรือตำมคู่มือดังกล่ำวให้กับผู้บริหำรได้รับทรำบ โดยควรมีรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรกิจกรรม ปัญหำ

อุปสรรค และผลลัพธ์ของกำรปฏิบัติงำน เพ่ือให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติงำนที่เป็นมำตรฐำนเดียวกันของ

บุคลำกรภำยในองค์กร  

 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
-  พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
-  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ หรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่เก่ียวข้อง 
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 วัตถุประสงค์ของค ำถำม 
เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนในภำรกิจตำมที่กฎหมำยก ำหนดของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/

สถำนศึกษำให้บริกำร  อย่ำงมีควำมเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

 ค ำอธิบำย 
หำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำ มีกำรใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน หรือมีกำรใช้

เทคโนโลยีมำช่วยในกำรปฏิบัติงำน หรือมีกำรใช้เครื่องมือช่วยก ำกับกำรปฏิบัติงำนให้เป็นมำตรฐำนเดียวกันเพ่ือ

ลดกำรใช้ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำที่ หรือมีกำรแสดงขั้นตอนกำรให้บริกำรแก่ประชำชนอย่ำงอย่ำงชัดเจน หรือมี

ระบบกำรป้องกัน หรือกำรตรวจสอบเพ่ือป้องกันกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ในกำรให้บริกำร จะช่วยให้กำร

บริกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำมีควำมเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้ หำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำ มีลักษณะงำนตำมภำรกิจหลักไม่ใช่งำน

ให้บริกำรโดยตรง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำ จะต้องระบุเหตุผลของกำรไม่มีระบบกำร

ด ำเนินงำนตำมค ำถำมย่อยข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 กรณีเช่นนี้อำจไม่ต้องค ำนวณค่ำคะแนนตำมค ำถำมข้อนี้ก็ได ้

 ค ำนิยำม 
“ระบบกำรป้องกันหรือกำรตรวจสอบเพ่ือป้องกันกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ในกำรให้บริกำร” 

หมำยถึง ระบบที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำจัดท ำขึ้น เพ่ือป้องกันหรือตรวจสอบเจ้ำหน้ำที่ที่

ให้บริกำรตำมภำรกิจหลักของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำว่ำ มีกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่หรือมี

กำรละเว้นกำรให้บริกำรประชำชนหรือไม่ ทั้งนี้ ระบบดังกล่ำวอำจใช้เทคโนโลยีหรือไม่ใช้เทคโนโลยีก็ได้ 

 ค ำแนะน ำกำรตอบ 
ค ำถำมข้อที่ 1 “ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำของท่ำนมีระบบ เกณฑ์ หรือเครื่องมือ

กำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลักที่มีควำมเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นมำตรฐำนเดียวกัน โปร่งใสและมี

 ค ำอธิบำยข้อค ำถำม EB5 “ควำมเป็นธรรมในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก” 
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ประสิทธิภำพ หรือไม ่(เช่น มีเกณฑ์ที่ชัดเจนเพ่ือลดกำรใช้ดุลพินิจของเจ้ำหน้ำที่ มีระบบกำรให้บริกำรออนไลน์ 

มีระบบบัตรคิว เป็นต้น)” 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำ ต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับเอกสำรคู่มือหรือแนว

ทำงกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ ภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำที่แสดงขั้นตอนกำรให้บริกำร

แก่ประชำชนอย่ำงอย่ำงชัดเจน รวมทั้งกำรน ำเทคโนโลยี มำใช้ในกำรปฏิบัติงำนเพ่ือกำรบริกำรประชำชน เช่น 

บัตรคิวกำรให้บริกำร หรือมีทะเบียนคุมกำรให้บริกำรรับเรื่อง เป็นต้น 

ค ำถำมข้อที่ 2 “ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำของท่ำนมีกำรแสดงขั้นตอนกำร

ปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก อัตรำค่ำบริกำร (ถ้ำมี) และระยะเวลำที่ใช้ในกำรด ำเนินกำรให้ผู้ใช้บริกำร หรือให้ผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียทรำบอย่ำงชัดเจน หรือไม่” 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับคู่มือกำรให้บริกำรหรือแนว

ทำงกำรปฏิบัติงำน ตำมภำรกิจหลักของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำที่มีกำรแสดงขั้นตอนกำร

ปฏิบัติงำนไว้อย่ำงชัดเจน เช่น มีกำรก ำหนดอัตรำค่ำบริกำร (ถ้ำมี) และก ำหนดระยะเวลำกำรด ำเนินงำนที่

ให้บริกำร เป็นต้น 

             ค ำถำมข้อที่ 3 “ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำของท่ำนมีระบบกำรป้องกันหรือกำร

ตรวจสอบเพื่อป้องกันกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ในภำรกิจหลัก หรือไม”่ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับระบบป้องกันหรือกำร

ตรวจสอบ เช่น ระเบียบ ข้อบังคับ หรือระบบตรวจสอบผู้ละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ ซึ่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำ/สถำนศึกษำได้จัดท ำขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนให้เป็นมำตรฐำนเดียวกั นและเพ่ือ

ป้องกันกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำ 

 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง   
-  พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
-  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ หรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่เก่ียวข้อง 
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 วัตถุประสงค์ของค ำถำม 
เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมภำรกิจหลักของส ำนักงำนเขต

พ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำ 

 ค ำอธิบำย 
ในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมภำรกิจหลักของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำ ส ำนักงำน

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำควรส่งเสริมให้ผู้ที่มีส่วนได้ ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมตำมหลักธรรมำภิบำล ซึ่ง

ขั้นตอน/กระบวนกำรต่ำงๆที่จะให้ประชำชนหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมีส่วนร่วมนั้น เริ่มจำกกระบวนกำรมี

ส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็น กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำร กำรมีส่วนร่วมด ำเนินกำรตำม

โครงกำร กำรมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตำมประเมินผล และกำรมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขพัฒนำโครงกำร  

หำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำมีลักษณะงำนตำมภำรกิจหลักไม่สำมำรถให้ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมได้ ซึ่งอำจสืบเนื่องมำจำกข้อจ ำกัดด้ำนกฎหมำยหรือลักษณะของงำน ส ำนักงำนเขต

พ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำจะต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจน กรณีเช่นนี้อำจไม่ต้องค ำนวณค่ำคะแนนตำมค ำถำมข้อ

นี้ได ้

 ค ำนิยำม 
“ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” หมำยถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมภำรกิจหลักของ

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำ รวมถึงประชำชนหรือหน่วยงำนที่เป็นผู้รับบริกำรตำมภำรกิจหลัก

ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำ 

 ค ำแนะน ำกำรตอบ 
ค ำถำมข้อที่ 1-5 จะเป็นค ำถำมที่มีลักษณะเชื่อมโยงกันในกระบวนกำรของกำรมีส่วนร่วม

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำที่ถูกประเมินสำมำรถแสดงเอกสำร/หลักฐำนเดียวกันได้ (ถ้ำมี) แต่

รำยกำรหลักฐำนนั้นต้องแสดงข้อมูลกำรมีส่วนร่วมครบทั้ง 5 ประเด็นค ำถำม  

 ค ำอธิบำยข้อค ำถำม EB6 “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกำสเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติรำชกำรตำม 
ภำรกิจหลักของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำ” 



 คู่มือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  

 

 
Integrity and Transparency Assessment: ITA 

 

88 

ค ำถำมข้อที่ 1  “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำร

ปฏิบัติรำชกำรหรือ กำรปรับปรุงแก้ไขพัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำรในภำรกิจหลัก หรือไม”่ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับรำยงำนกำรประชุม หรือ

โครงกำร/กิจกรรมของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติรำชกำรในภำรกิจ

หลัก โดยในเอกสำร/หลักฐำนดังกล่ำวต้องแสดง รำยชื ่อประชำชนหรือส ำนักงำนเขตพื้นที ่กำรศึกษำ/

สถำนศึกษำอื่นที่มำรับบริกำร หรือรำยชื่อของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบจำกกำรปฏิบัติรำชกำร

ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำที่มำเข้ำร่วมกำรประชุมหรือเข้ำร่วมในโครงกำร/กิจกรรมเพ่ือ            

น ำเสนอควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกับปฏิบัติรำชกำรหรือปรับปรุงแก้ไขพัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำรในภำรกิจหลักของ

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำด้วย (ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำสำมำรถแนบ

ภำพถ่ำยที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติมได้) 

ค ำถำมข้อที่ 2 “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำร หรือปรับปรุง

แก้ไขพัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำรในภำรกิจหลัก หรือไม”่ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับรำยงำนกำรประชุม หรือ

รำยงำนสรุปกำรร่วมจัดท ำแผน/โครงกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำที่เกี่ยวข้องกับกำร

ปฏิบัติรำชกำรในภำรกิจหลัก โดยในเอกสำรดังกล่ำวต้องแสดงรำยชื่อประชำชนหรือส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำ/สถำนศึกษำอ่ืนที่มำรับบริกำร หรือรำยชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบจำกกำรปฏิบัติ

รำชกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำที่ได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำรหรือ

ปรับปรุงแก้ไขพัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำรในภำรกิจหลักของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำด้วย  

(ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำสำมำรถแนบภำพถ่ำยที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติมได้) 

ค ำถำมข้อที่ 3 “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมด ำเนินกำรตำมโครงกำรหรือปรับปรุงแก้ไข

พัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำรในภำรกิจหลัก หรือไม”่ 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับรำยงำนกำรประชุม หรือ

รำยงำนสรุปกำรร่วมด ำเนินงำนตำมโครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติรำชกำรในภำรกิจหลัก โดยในเอกสำร
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ดังกล่ำวต้องแสดงรำยชื่อประชำชนหรือส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำอื่นที่มำรับบริกำร หรือ

รำยชื ่อผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียที ่ได้รับผลกระทบจำกกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำ นักงำนเขตพื้นที ่กำรศึกษำ/

สถำนศึกษำที่ได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรหรือปรับปรุงแก้ไขพัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำร

ในภำรกิจหลักของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำด้วย (ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำ

สำมำรถแนบภำพถ่ำยที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมได้)  

ค ำถำมข้อที่ 4 “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตำมประเมินผลโครงกำรหรือ

ประเมินผลกำรปรับปรุงแก้ไขพัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำรในภำรกิจหลัก หรือไม”่ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับรำยงำนกำรประเมินผล รำยงำน

ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน หรือรำยงำนควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติรำชกำรใน

ภำรกิจหลัก และในเอกสำรดังกล่ำวต้องแสดงรำยชื่อกลุ่มประชำชนหรือส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/

สถำนศึกษำอ่ืนที่มำรับบริกำรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือได้รับผลกระทบจำกกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนเขต

พ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำที่ได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบติดตำมประเมินผลโครงกำรหรือปรับปรุง

แก้ไขพัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำรในภำรกิจหลักของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำด้วย (ส ำนักงำนเขต

พ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำสำมำรถแนบภำพถ่ำยที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติมได้) 

  ค ำถำมข้อที่ 5 “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงแก้ไขพัฒนำโครงกำรใน

ภำรกิจหลักอย่ำงต่อเนื่องเมื่อสิ้นสุดโครงกำร หรือไม”่ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับรำยงำนกำรประชุม หรือ

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติรำชกำรในภำรกิจหลัก และในเอกสำรดังกล่ำวต้องแสดง

รำยชื่อกลุ่มประชำชน หรือส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำอ่ืนที่มำรับบริกำรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ

ได้รับผลกระทบจำกกำรปฏิบัติรำชกำร ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำที่ได้เข้ำมำมีส่วนร่วมใน

กำรปรับปรุงแก้ไขและพัฒนำโครงกำรในภำรกิจหลักของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำอย่ำง

ต่อเนื่อง ทั้งนี้ กรณีที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำมีกำรด ำเนินโครงกำรที่ได้เริ่มด ำเนินกำรก่อน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558  
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  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำอำจแสดงหลักฐำนโครงกำรที่ได้เริ่มด ำเนินกำรก่อน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ก็ได้ แต่กระบวนกำรมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงแก้ไขพัฒนำเมื่อสิ้นสุดโครงกำรจะต้อง

เกิดข้ึนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 เท่ำนั้น (ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำสำมำรถแนบภำพถ่ำยที่

เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมได้) 

 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
- พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 
- พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
- ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรรับฟังควำมเห็นของประชำชน พ.ศ. 2548 
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ หรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่เก่ียวข้อง 

 

 

 

 วัตถุประสงค์ของค ำถำม 
เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำมีช่องทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับ

ภำรกิจหลักของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำ       ที่หลำกหลำยและประชำชนหรือผู้รับบริกำร

สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้สะดวก 

  ค ำอธิบำย 
พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 มำตรำ 7 และมำตรำ 9 ก ำหนดให้

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำของรัฐจะต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ข้อมูลที่ส ำคัญๆของส ำนักงำนเขต

พ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำ เช่น โครงสร้ำงและกำรจัดองค์กร อ ำนำจหน้ำที่ แผนงำน โครงกำรและอ่ืนๆ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำจึงควรมีช่องทำงสื่อสำรเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร ดังกล่ำว โดย

ช่องทำงสื่อสำรที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำส่วนใหญ่มี ได้แก่ หน่วยประชำสัมพันธ์ ณ ที่ท ำกำร

ของหน่วยหรือเว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำหรือสื่อสังคม (Social Media) ระบบ Call 

center กำรเผยแพร่ข้อมูลทำงสื่อสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ  

 ค ำอธิบำยข้อค ำถำม EB7 “ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำของท่ำนมีช่องทำงที่ให้
ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลตำม      ภำรกิจหลักต่อไปนี้ หรือไม่” 
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ทั้งนี้ หำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำมีช่องทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับ

ภำรกิจหลักของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำ  ที่หลำกหลำย ประชำชนจะเข้ำถึงข้อมูลตำมภำรกิจ

หลักของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำได้ง่ำยและสะดวกมำกขึ้น ส่งผลให้มีกำรตรวจสอบจำกภำค

ประชำชนได้ง่ำย โดยควรเป็นช่องทำงและสื่อที่เหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำย              ตำมภำรกิจหลักของ

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำ 

 ค ำนิยำม 
“สื่อสังคม” (Social Media) หมำยถึง สื่อสังคมออนไลน์ที่มีกำรตอบสนองทำงสังคมได้หลำย

ทิศทำงโดยผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต 

“Call Center” หมำยถึง ศูนย์บริกำรข้อมูลให้ควำมช่วยเหลือ สอบถำมปัญหำ ข้อแนะน ำ บริกำร

ต่ำงๆทำงโทรศัพท์รวมไว้เป็นแห่งเดียว หรือเรียกว่ำศูนย์บริกำรข้อมูลทำงโทรศัพท์ 

 ค ำแนะน ำกำรตอบ 
   ค ำถำมข้อที่  1 “มีหน่วยประชำสัมพันธ์ ณ ที่ท ำกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/

สถำนศึกษำ หรือไม”่ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับหน่วยประชำสัมพันธ์ของ

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำ ที่มีหน้ำที่ในกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนทั่วไป ซึ่งหน่วย

ประชำสัมพันธ์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำนั้นจะบรรจุอยู่ในโครงสร้ำงของส ำนักงำนเขต

พ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำ แผนผังกำรปฏิบัติงำน หรือ ค ำสั่งกำรปฏิบัติงำนให้ส ำนัก กอง หรือฝ่ำย ภำยใน

ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำท ำหน้ำที่เป็นหน่วยประชำสัมพันธ์ในกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร

แก่ประชำชนทั่วไป (ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำสำมำรถแนบภำพถ่ำยที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติมได้) 

ค ำถำมข้อที่ 2 “มีข้อมูลตำมภำรกิจหลักตำมที่กฎหมำยก ำหนดทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำนเขต

พ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำหรือสื่อสังคม (Social Media) หรือไม”่ 
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ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับภำรกิจหลัก อ ำนำจหน้ำที่ 

ตำมกฎหมำยก ำหนดที่ปรำกฏอยู่บนเว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำหรือปรำกฏอยู่บน

สื่อสังคม (Social Media) 

ค ำถำมข้อที่ 3 “มีระบบกำรให้ข้อมูลตำมภำรกิจหลักผ่ำนหมำยเลขโทรศัพท์เฉพำะหรือระบบ 

Call Center โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำ

ให้บริกำรข้อมูลตลอดเวลำท ำกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำ หรือไม่” 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับกำรมีระบบ Call Center 

หรือหมำยเลขโทรศัพท์เฉพำะ (หมำยเลขโทรศัพท์ 4 หลัก หรือหมำยเลขโทรศัพท์ 9 หลัก) เพ่ือไว้ส ำหรับ

ให้บริกำรประชำชนทั่วไปในกำรติดต่อเพ่ือขอทรำบข้อมูลต่ำงๆของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำได้

ตลอดเวลำท ำกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำ  

ค ำถำมข้อที่ 4 “มีกำรเผยแพร่ข้อมูลตำมภำรกิจหลักทำงสื่อต่อไปนี้ หรือไม่” 

  4.1 หนังสือพิมพ์ 

  4.2 วำรสำร 

  4.3 จุลสำร 

  4.4 แผ่นพับ 

  4.5 โทรทัศน์ 

  4.6 วิทยุ/วิทยุชุมชน 

  4.7 สื่อสังคม 

  4.8 อ่ืนๆ โปรดระบุ 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับเผยแพร่ข้อมูลกำร

ด ำเนินงำนตำมภำรกิจหลักของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำที่ได้เผยแพร่ทำงสื่อต่ำงๆ ได้แก่ 

หนังสือพิมพ์ วำรสำร จุลสำร แผ่นพับ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อสังคม (Social Media) และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน โดย

ต้องค ำนึงถึงควำมคุ้มค่ำและควำมประหยัดในกำรเผยแพร่ข้อมูลด้วย 
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 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
- พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ หรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่เก่ียวข้อง 

 

 

 

 วัตถุประสงค์ของค ำถำม 
เพ่ือให้กระบวนงำนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ กำร

จัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำมีควำมโปร่งใสและเป็นธรรม 

 ค ำอธิบำย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำควรมีกำรก ำหนดให้มีกระบวนงำน มีขั้นตอนกำรปฏิบัติ  

มีช่องทำงกำรร้องเรียน    มีส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำหรือผู้รับผิดชอบ มีกำรเผยแพร่ผลกำร

ด ำเนินงำนเรื่องร้องเรียนจัดซื้อ จัดจ้ำง พร้อมระบุปัญหำ อุปสรรคและแนวทำงแก้ไข รวมถึงมีกำรสรุปรำยงำนผล

กำรด ำเนินงำนเรื่องร้องเรียนทั่วไป พร้อมทั้งระบุปัญหำอุปสรรคและแนวทำงแก้ไข เพ่ือให้กำรด ำเนินงำน

เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/

สถำนศึกษำมีควำมโปร่งใสและเป็นธรรม ตลอดจนเพ่ือปรับปรุงแก้ไขกระบวนงำนบริหำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน

ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

 ค ำนิยำม 
 “เรื่องร้องเรียนทั่วไป” หมำยถึง เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ภำยใน

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำ  

“เรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้ำง” หมำยถึง เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำนเขต

พ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำ 

 ค ำอธิบำยข้อค ำถำม EB8 “ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำของท่ำนมีกำรด ำเนินกำรเรื่อง
ร้องเรียนอย่ำงไร” 
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 ค ำแนะน ำกำรตอบ 
  ค ำถำมข้อที่ 1 “มีกำรก ำหนดขั้นตอน/กระบวนกำรเรื่องร้องเรียนและกำรตอบสนองหรือ

รำยงำนให้ผู้ร้องเรียนทรำบ หรือไม”่ 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับคู่มือกำรปฏิบัติงำนเรื่อง

ร้องเรียน หรือแผนผังกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่เก่ียวกับเรื่องร้องเรียน  

 ค ำถำมข้อที่ 2 “มีกำรก ำหนดช่องทำงกำรร้องเรียน หรือไม”่ 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับช่องทำงกำรรับเรื่อง

ร้องเรียน เช่น ระบบหมำยเลขโทรศัพท์ ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบไปรษณีย์ หรือช่องทำงอ่ืน ๆ ซึ่งช่องทำง

เหล่ำนี้อำจจะบรรจุอยู่ในคู่มือกำรปฏิบัติงำนเรื่องร้องเรียนหรือแผนผังกำรปฏิบัติงำน  

 ค ำถำมข้อที่ 3 “ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำของท่ำนมีกำรก ำหนดกลุ่มงำนหรือ

ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนหรือไม”่ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับ

ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน (ส ำนัก กอง หรือฝ่ำย) ซึ่งมีหน้ำที่บริหำรจัดกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของส ำนักงำน

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำ โดยอำจระบุอยู่ในคู่มือกำรปฏิบัติงำนเรื่องร้องเรียน แผนผังกำรปฏิบัติงำน

เรื่องร้องเรียน หรือค ำสั่งกำรปฏิบัติงำน 

ค ำถำมข้อที่ 4 “มีกำรเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้ำง พร้อมระบุปัญหำ

อุปสรรคและแนวทำงแก้ไข หรือไม”่ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับกำรรำยงำนผลกำร

ด ำเนินงำนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้ำงที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/

สถำนศึกษำ ซึ่งในหลักฐำนดังกล่ำวต้องมีกำรระบุปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงแก้ไขในกำรปฏิบัติงำนเรื่อง

ร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้ำงด้วย (รำยไตรมำสหรือรำยปี) 

ค ำถำมข้อที่ 5 “รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรเรื ่องร้องเรียนทั่วไป พร้อมทั้งระบุปัญหำ

อุปสรรคและแนวทำงแก้ไขหรือไม”่ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
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ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับรำยงำนสรุปผลกำร

ด ำเนินงำนเรื่องร้องเรียนทั่วไป ซึ่งในหลักฐำนดังกล่ำวต้องมีกำรระบุปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงแก้ไขในกำร

ปฏิบัติงำนเรื่องร้องเรียนทั่วไปด้วย (รำยไตรมำสหรือรำยปี)  

 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
- พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
- ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ หรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่เก่ียวข้อง 

 

 

 

 วัตถุประสงค์ของค ำถำม 
เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ 

 ค ำอธิบำย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำควรมีกำรประชุมหรือสัมมนำภำยในองค์กรเพ่ือให้

ควำมรู้เรื่องกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้ำหน้ำที่ กำรจัดท ำคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับกำร

ปฏิบัติงำนเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กำรให้ควำมรู้ตำมคู่มือประมวลจริยธรรมดั งกล่ำว กำรปรับปรุง

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนหรือระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แนวทำงกำรปฏิบัติงำนในกำรตรวจสอบ

บุคลำกรถึงควำมเกี่ยวข้องกับผู้เสนองำนในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนเพ่ือป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อนและข้อเสนอแนะ ตลอดจนกำรน ำข้อเสนอแนะจำกรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนไปปรับปรุง

ระบบกำรท ำงำน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำ และเพ่ือสร้ำง

ธรรมำภิบำลภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำ 

 ค ำอธิบำยข้อค ำถำม EB9 “ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำของท่ำนมีกำรด ำเนินกำร
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนอย่ำงไร” 



 คู่มือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  
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อนึ่ง เนื่องจำกเรื่องคู่มือกำรปฏิบัติงำนเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นเรื่ องใหม่ ส ำนักงำน

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำอำจใช้ประมวลจริยธรรม (Code of Conduct) ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำ/สถำนศึกษำมำเป็นแนวทำงกำรจัดท ำคู่มือ หรือหำกประมวลจริยธรรมของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำ/สถำนศึกษำมีเนื้อหำเกี่ยวกับกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแล้ว ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/

สถำนศึกษำสำมำรถใช้ประมวลจริยธรรมดังกล่ำวแทนคู่มือได้ 

 ค ำนิยำม 
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมำยถึง สถำนกำรณ์ที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และ มี

กำรใช้อิทธิพลตำมอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสีย   ต่อ

ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลำกหลำยรูปแบบ ไม่จ ำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน

เท่ำนั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อำทิ กำรแต่งตั้งพรรคพวกเข้ำไปด ำรง

ต ำแหน่งในองค์กรต่ำงๆ ทั้งในหน่วยรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และบริษัทจ ำกัด หรือกำรที่บุคคลผู้มีอ ำนำจหน้ำที่

ตัดสินใจให้ญำติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทำนหรือผลประโยชน์ จำกทำงรำชกำรโดยมิ

ชอบ ฯลฯ 

 ค ำแนะน ำกำรตอบ 
  ค ำถำมข้อที่ 1 “มีกำรประชุมหรือสัมมนำภำยในองค์กรเพื่อให้ควำมรู ้เรื ่อง กำรป้องกัน       

ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้ำหน้ำที่หรือไม่” 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับรำยงำนกำรประชุมหรือกำร

สัมมนำเจ้ำหน้ำที่ภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำเพ่ือให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเรื่อง

ผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งอำจเป็นลักษณะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งนี้ อำจเป็นกำรให้ควำมรู้

เรื่องกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนทั้งหมดตลอดกำรประชุมหรือสัมมนำ หรืออำจเป็นเนื้อหำส่วนหนึ่งของ

กำรประชุมหรือสัมมนำก็ได้ (ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำสำมำรถแนบภำพถ่ำยกิจกรรมที่

เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมได้) 

  ค ำถำมข้อที่ 2 “มีกำรจัดท ำคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนเพ่ือป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่” 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
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 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำต้องแสดงหลักฐำนคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับ

กำรปฏิบัติงำนเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งอำจเป็นประมวลจริยธรรมของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำ/สถำนศึกษำ แต่ต้องมีเนื้อหำที่เกี่ยวกับเรื่องกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ค ำถำมข้อที่ 3 “มีกำรให้ควำมรู ้ตำมคู ่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี ่ยวกับกำรป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้ำหน้ำที่ หรือไม”่   

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับรำยงำนกำรฝึกอบรม/

สัมมนำเจ้ำหน้ำที่ภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำตำมคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับกำร

ปฏิบัติงำนเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำสำมำรถแนบภำพถ่ำย

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมได้) 

ค ำถำมข้อที่ 4 “มีกำรปรับปรุงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนหรือระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับ

ซ้อน หรือไม”่   

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน

ปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนหรือระเบียบในคู่มือหรือประมวลจริยธรรมของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/

สถำนศึกษำท่ีมีเนื้อหำเกี่ยวกับกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ค ำถำมข้อที่ 5 “มีแนวทำงกำรปฏิบัติงำนในกำรตรวจสอบบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำ/สถำนศึกษำถึงควำมเกี่ยวข้องกับผู้เสนองำนในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือไม”่   

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับแนวทำงกำรปฏิบัติงำนเพ่ือ

ตรวจสอบเจ้ำหน้ำที่ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำถึงควำมเกี่ยวข้องกับผู้เสนองำนหรือผู้ชนะกำร

ประกวดรำคำ หรือบันทึกผลกำรตรวจสอบเจ้ำหน้ำที่จัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/

สถำนศึกษำท่ีระบุว่ำ เจ้ำหน้ำที่จัดซื้อจัดจ้ำงไม่มีควำมเก่ียวข้องกับผู้เสนองำนหรือ   ผู้ชนะกำรประกวดรำคำ 

 ค ำถำมข้อที่  6 “มีรำยงำนผลกำรปฏิบ ัต ิง ำน เ พื ่อป ้อ งกันผลประโยชน์ท ับซ ้อนและ

ข้อเสนอแนะ หรือไม่”   



 คู่มือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  
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 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน

เพ่ือป้องกันผลประโยชน์    ทับซ้อน ซึ่งเป็นลักษณะกำรรำยงำนที่วิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ

ซ้อนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำพร้อม   ทั้งเสนอแนะวิธีกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ทั้งนี้เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดท ำแผนกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในปีงบประมำณต่อไป  

 ค ำถำมข้อที่ 7 “มีกำรน ำข้อเสนอแนะจำกรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับ

ซ้อนไปปรับปรุงระบบกำรท ำงำน หรือไม่”   

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำต้องแสดงหลักฐำน เกี่ยวกับกำรน ำเอำข้อเสนอแนะ

และวิธีกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จำกข้อค ำถำมท่ี 6 มำปรับปรุง ซึ่งอำจจะอยู่ในรูปแบบของรำยงำนกำร

ปรับปรุงผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือในรูปแบบอื่นๆ  

 กฎหมำยทีเ่กี่ยวข้อง 
- พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต       พ.ศ. 

2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มำตรำ 100-103 
 

 

 

 วัตถุประสงค์ของค ำถำม 
เพ่ือส่งเสริมให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำสำมำรถป้องกันและปรำบปรำมกำร

ทุจริตภำยในองค์กรได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

 ค ำอธิบำย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำควรมีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรและควรมีกำรจัด

โครงกำร/กิจกรรมเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/

สถำนศึกษำ ตลอดจนมีกำรวิเครำะห์ถึงปัญหำ อุปสรรคในกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรทุจริตเป็นประจ ำทุกปี เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำสำมำรถป้องกันและ

 ค ำอธิบำยข้อค ำถำม EB10 “ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำของท่ำนมีกำรด ำเนินกำร
ด้ำนกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตเป็นอย่ำงไร” 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
 

 
Integrity and Transparency Assessment: ITA 

 

99 

ปรำบปรำมกำรทุจริตจำกจุดเริ่มต้นคือกำรด ำเนินงำนภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำได้อย่ำง

เป็นรูปธรรม มำกยิ่งขึ้น 

 ค ำนิยำม 
“กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำ/สถำนศึกษำที่ได้รำยงำนไว้เมื่อปีงบประมำณ พ.ศ. 2557” หมำยถึง กำรวิเครำะห์ถึงปัญหำอุปสรรค

และแนวทำงแก้ไขจำกกำรรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำร พร้อมข้อเสนอแนะตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำร

ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557  

“กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในต่อในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558” 

หมำยถึง กำรด ำเนินกำรใดๆท่ีส่วนรำชกำรได้ด ำเนินกำรต่อเนื่องจำกสรุปผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรทุจริตต่อในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ซึ่งอำจเป็นในรูปแบบของแผนงำน/โครงกำร/ กิจกรรมที่

เกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต แต่ทั้งนี้ จะต้องเป็นกำรด ำเนินงำนที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกัน

และปรำบปรำมกำรทุจริตของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำ 

“แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559” 

หมำยถึง แผนปฏิบัติกำรที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำจัดท ำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือ

ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

 ค ำแนะน ำกำรตอบ 
ค ำถำมข้อที่ 1 “มีกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและต่อต้ำนกำร

ทุจริตของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 หรือไม่” 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำร

ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำผู้ถูก

ประเมิน ซึ่งในหลักฐำนดังกล่ำวต้องมีกำรแสดง    ให้เห็นว่ำในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 นั้น ส ำนักงำนเขต

พ้ื น ที่ ก ำ ร ศึ ก ษ ำ / ส ถ ำ น ศึ ก ษ ำ ไ ด้ ด ำ เ นิ น ก ำ ร โ ค ร ง ก ำ ร ใ ด ไ ป แ ล้ ว  จ ำ น ว น กี่ โ ค ร ง ก ำ ร      

มีปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงแก้ไขในด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงไรบ้ำง  



 คู่มือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  
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 ค ำถำมข้อที่ 2 “ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำขญองท่ำนมีกำรด ำเนินกำรตำม

แ ผ น ก ำ ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ ต่ อ ต้ ำ น ก ำ ร ทุ จ ริ ต ต่ อ เ นื่ อ ง ใ น ปี ง บ ป ร ะ ม ำ ณ  พ . ศ .  2 5 5 8  ห รื อ ไ ม่ ” 

   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม

ที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำได้ด ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตอย่ำง

ต่อเนื่อง ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 (โครงกำรที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำได้ด ำเนินกำรแล้ว

เสร็จ หรือ ก ำลังด ำเนินกำรงำนอยู่)  

ค ำถำมข้อที่ 3 “มีแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 

2559 หรือไม่” 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำต้องแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับแผนปฏิบัติกำรป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรทุจริตที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำได้จัดท ำไว้ในปีงบประมำณ พ .ศ. 2559 โดย

อำจเป็นแผนระยะยำวก็ได้ 

 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
- พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต        พ.ศ. 

2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มำตรำ 103/7 

 

 

 วัตถุประสงค์ของค ำถำม 
เพ่ือส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำที่ภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำภำครัฐมีกำรรวมกลุ่ม

ด ำเนินกิจกรรมป้องกันกำรทุจริตภำยในองค์กร 

 ค ำอธิบำย 
กำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่ภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำสะท้อนถึงควำมริเริ่ม

ในกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม ควำมซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนำควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ ผ่ำนกระบวน

 ค ำอธิบำยข้อค ำถำม EB11 “ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำของท่ำนมีกำรรวมกลุ่ม 
ของเจ้ำหน้ำที่ในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำ เพื่อกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส
อย่ำงไร” 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
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กำรจัดโครงกำร/กิจกรรมหรือกำรฝึกอบรมรูปแบบต่ำงๆ ซึ่งจะส่งผลให้กำรให้บริกำรประชำชนหรือกำร

ปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำเป็นไปด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต 

มีควำมโปร่งใสและเป็นธรรมมำกยิ่งขึ้น 

 ค ำนิยำม 
“กำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำเพ่ือกำรบริหำรงำนที่

โปร่งใส” หมำยถึง กลุ่มของเจ้ำหน้ำที่ภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำภำครัฐ ซึ่งอำจมีกำร

จัดตั้งแบบเป็นทำงกำรหรือไม่เป็นทำงกำรก็ได้ แต่ควรมีลักษณะของกลุ่ม คือ มีคณะกรรมกำรและสมำชิกของ

กลุ่ม มีวัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งกลุ่มที่ชัดเจน เพ่ือรณรงค์หรือส่งเสริมให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/

สถำนศึกษำมีกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส และมีระเบียบหรือแนวทำงกำรด ำเนินกิจกรรมของกลุ่ม 

“กิจกรรมที่แสดงถึงควำมพยำยำมที่จะปรับปรุงกำรบริหำรงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/

สถำนศึกษำให้มีควำมโปร่งใสยิ่งขึ้น” หมำยถึง กิจกรรมใดๆของกลุ่มเจ้ำหน้ำที่ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/

สถำนศึกษำที่ได้ด ำเนินกำรโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงกำรบริหำรงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/

สถำนศึกษำให้มีควำมโปร่งใสยิ่งขึ้น 

 ค ำแนะน ำกำรตอบ 
  ค ำถำมข้อที่ 1 “มีกำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำ  

เพ่ือกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส หรือไม่” 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำต้องแสดงหลักฐำน เกี่ยวกับกำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่

ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำเพ่ือกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส ซึ่งอำจจะเป็นกำรแต่งตั้งอย่ำงเป็น

ทำงกำร เช่น ค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนเพ่ือกำรบริกำรงำนที่โปร่งใส หรือ เป็นกำรจัดตั้งกลุ่มอย่ำงไม่เป็นทำงกำร 

เช่น กำรรวมตัวกันของเจ้ำหน้ำที่ภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำเพ่ือปฏิบัติงำนที่เกี่ยวกับกำร

บริหำรงำนที่โปร่งใส ซึ่งทั้ง 2 รูปแบบ จะต้องมีรำยชื่อคณะกรรมกำรกลุ่ม สมำชิกลุ่ม วัตถุประสงค์ และ

ระเบียบหรือแนวทำงกำรด ำเนินงำนของกลุ่มที่ชัดเจน 
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ค ำถำมข้อที่ 2 “กรณีที่มีกำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่เพ่ือกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส กลุ่มดังกล่ำว 

มีกิจกรรมที่แสดงถึงควำมพยำยำมที่จะปรับปรุงกำรบริหำรงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำ

ให้มีควำมโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่”   

 กำรรวมกลุ่มตำมข้อค ำถำมที่ 1 นั้น จะต้องมีกิจกรรม/โครงกำรที่แสดงให้เห็นถึงควำมพยำยำมที่

จะปรับปรุงกำรบริหำรงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำให้มีควำมโปร่งใสยิ่งขึ้น ซึ่งส ำนักงำนเขต

พ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำต้องแสดงหลักฐำนในรูปแบบของรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มและภำพถ่ำย

กิจกรรมกลุ่ม (ถ้ำมี)  

 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
- พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ หรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่เก่ียวข้อง 
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คณะจัดท ำคู่มือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ปรึกษำ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

1. นำยกมล  รอดคล้ำย  เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

2. นำยอนุสรณ์  ฟูเจริญ  รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

3. นำยพิธำน  พื้นทอง  ที่ปรึกษำด้ำนพัฒนำระบบเครือข่ำยและกำรมีส่วนร่วม 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 

1. นำยอุทิศ  บัวศรี   ผู้ช่วยเลขำธิกำรคณะกรรมกำร ป.ป.ช. 
2. นำยธิติ  เมฆวณิชย์    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักป้องกำรทุจริตภำครัฐ 
3. นำยสมพจน์  แพ่งประสิทธิ์ เจ้ำพนักงำนป้องกันกำรทุจริตช ำนำญกำรพิเศษ 
4. นำยเฉลิมชัยวงศ์  บริรักษ์ เจ้ำพนักงำนป้องกันกำรทุจริตปฏิบัติกำร 
5. นำยเทอดภูมิ ทัศนพิมล เจ้ำพนักงำนป้องกันกำรทุจริตปฏิบัติกำร 
6. นำยภิญโญยศ  ม่วงสมมุข เจ้ำพนักงำนป้องกันกำรทุจริตปฏิบัติกำร 

คณะจัดท ำคู่มือ 

1. นำยประพฤทธิ์  สุขใย  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1  

2. นำยเดช  ศิรินำม  ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 

3. นำงสำวสรรเสริญ  สวุรรณ์ ศึกษำนิเทศก์ สพป.สิงห์บุรี 

4. นำยอินสวน  สำธุเม  ศึกษำนิเทศก์ สพป.กำฬสินธุ์ เขต 1 

5. นำยอำนนท์  วงศ์วิศิษฏ์รังสี ศึกษำนิเทศก์ สพม. เขต 29 

6. นำงวันเพ็ญ  ศิริคง  ศึกษำนิเทศก์ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 

7. นำยศุภกร  มรกต  ศึกษำนิเทศก์ สพป.รำชบุรี เขต 2 

8. นำยเกรียงศักดิ์  ศรีรุ่งเรือง ศึกษำนิเทศก์ สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 2 
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9. นำงศิริงำม  ภูมิทัศน์  ศึกษำนิเทศก์ สพม. เขต 11  

10. นำยทองคูณ  หนองพร้ำว ศึกษำนิเทศก์ สพม. เขต 32 

11. นำยวีระ  อุตสำหะ  ศึกษำนิเทศก์ สพม. เขต 34 

12. นำงสำวรัชนีวัลย์  จลุบำท ศึกษำนิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 

13. นำงดวงแข  สุระประเสริฐ ศึกษำนิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต 1 

14. นำยณัฐพล  คุ้มวงศ์  นักวิชำกำรศึกษำ สพป.มหำสำรคำม เขต 3 

15. นำงพิสมัย  สุวรรณมำโจ นักวิชำกำรศึกษำ สพป.นครพนม เขต 2 

16. นำยวิโรจน์  ฉำยชูวงษ ์ ผอ.ร.ร.บ้ำนแปรง  สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 

17. นำยเสวก  บุญประสพ ผอ.ร.ร.ดงซ่อมพิทยำคม สพป.ตำก เขต 1 

18. นำยธนกฤติ พรมบุตร ผอ.ร.ร.บ้ำนโคกเฟือง สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 

19. นำยไกรสร  พิมพ์ประชำ ผอ.ร.ร.บ้ำนแบง สพป.หนองคำย เขต 2 

20. นำยจ ำลอง  น่วมนุ่ม  ครู ร.ร.วัดปำกคลอง (ประชำมหำรำช)  

                                          สพป.พระนครศรีอยุธยำ เขต 1 

21. นำงสุนันท์  ธำรำศักดิ์  ครู ร.ร.ไชยปรำกำร สพม. เขต 34 

22. นำยยรรยง  ด ำรงศักดิ์ ครู ร.ร.บ้ำนพันเสำ สพป.พิษณุโลก เขต 1 

23. นำยอุดรพัฒนำ  บุญมำ ครู ร.ร.บ้ำนนำฟ่อน สพป.เชียงใหม่ เขต 5  

24. นำยอนุรักษ์  ปำทำ  ครู ร.ร.ไชยปรำกำร สพม. เขต 34 

25. นำยภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธ ำรง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป   

ส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ 
          26. นำยจักรพงษ์  วงค์อ้ำย นักวิชำกำรศึกษำ ส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ 

 

 

 


