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ส่วนที่ 1 การประเมิน ITA 
 

1.1 การประเมิน ITA 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ Integrity 
and Transparency Assessment หรือที ่เรียกว่าการประเมิน ITA ถือเป็นเครื ่องมือในการขับเคลื ่อน
นโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่ง โดยเป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยใน เชิงสร้างสรรค์
มากกว่ามุ่งจับผิดเปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสุขภาพองค์กรประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงาน
ภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร          
ผลการประเมินที ่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดี
ยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐ ดังนั้น การประเมิน ITA จึงไม่ได้เป็นเพียง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
และการให้บริการประชาชน เพ่ือให้ทราบถึงช่องว่างของความไม่เป็นธรรมและความด้อยประสิทธิภาพ 
สำหรับนำไปจัดทำแนวทางมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบ    
ราชการไทยต่อไป 

การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือที่ของหน่วยงานภาครัฐได้สำรวจและประเมินตนเอง เพื่อให้ได้
รับทราบข้อมูลอันส่งผลให้เกิดความตระหนักและปรับปรุงการบริหารงานและกำกับดูแลการดำเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และให้ความสำคัญกับด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร
ตนเองมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้ การประเมิน ITA ยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของหน่วยงาน
ภาครัฐในทางปฏิบัติอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความตื่นตัวและหันมาให้ความสนใจต่อการพัฒนา
แพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของตนเองให้ทันสมัยและน่าสนใจมากขึ ้น ที ่สำคัญคือส่งผลให้ หน่วยงาน              
มีการจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบระเบียบและเตรียมความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ  
ให้ได้รับทราบและส่งเสริมให้เกิดการตรวจสอบอีกด้วย 

นอกจากนี้ ในด้านของประชาชนและสังคมไทยแล้ว การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือที่ทุกคน     
จะได้มีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่พัฒนาการบริหารงานภาครัฐ เพื่อให้ประชาชน       
คนไทยได้รับบริการจากภาครัฐที่ดีขึ้น และยังส่งผลให้ประชาชนและสาธารณชนมีโอกาสได้มีส่วนร่วมกำกับ
ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐได้มากขึ้นอีกด้วย 

การประเมิน ITA ได้เร ิ ่มดำเนินการมาตั ้งแต่ป ีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และมีการพัฒนา            
มาเป็นระยะ โดยการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ยังมีการประเมินอย่างต่อเนื่องกับปีที่ผ่าน
มาแล้ว สำนักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พัฒนาเครื ่องมือการประเมิน ITA ให้ม ีประสิทธิภาพ               
ในการยกระดับธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐได้มากยิ่งข้ึน  
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1.2 พัฒนาเพื่อการเปลี่ยนแปลง 
2566: ปีแห่งความท้าทายในการพัฒนาเพื่อการเปลี่ยนแปลง 

 
 
 
 
 
 
การประเมิน ITA ในปีที่ผ่านมา ในระดับประเทศ มีส่วนทำให้หน่วยงานภาครัฐทั้งในส่วนกลาง     

และในระดับพื ้นที ่ทั ่วประเทศได้เกิดการปรับตัว ปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงานตามภารกิจของ            
แต่ละหน่วยงาน โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ประชาชน และการนำ
ข้อมูลของหน่วยงานมาเผยแพร่ต่อสาธารณชน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าและพัฒนาการของภาครัฐ
เกี่ยวกับ การพัฒนาการบริหารงานเพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด    
ต่อราชการ นอกจากนี้ ยังถือเป็นการลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ
เจ ้าหน้าที ่ของร ัฐด ้วยการประเมิน ITA จึงถ ือเป ็นส ่วนหนึ ่งในการกระตุ ้นให้เก ิดการ “เต ิบโต”                    
ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 

อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา แม้ว่าผลการประเมิน ITA จะมีทิศทางและ
แนวโน้มที่สูงขึ้นตามลำดับ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับค่า “เป้าหมาย” ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ          
ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบแล้ว ก็ยังถือว่ามีผลการประเมินที่ยังไม่บรรลุค่าเป้าหมาย     
ที่วางไว้ได ้

ดังนั ้น ในปี พ.ศ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน จึงถือเป็นปีที่สำคัญ         
และท้าทายของหน่วยงานในสังกัดจะได้ “พัฒนา” ตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้มี         
ผลการประเมินในภาพรวมบรรลุค่าเป้าหมายตามท่ีตั้งไว้ เพ่ือให้เกิดการ “เปลี่ยนแปลง” สู่ความยั่งยืน 

เพื่อพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจึงดำเนินการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาออนไลน์ต่อเนื่อง โดย
ประเมินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 245 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในโครงการ
โรงเรียนคุณภาพ 
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1.3 หลกัการพื้นฐานของ ITA 
ITA เป็นการประเมินคุณลักษณะด้านคุณธรรมและความโปร่งใสโดยใช้ข้อมูลครอบคลุมรอบด้าน 

การประเมิน ITA เป็นเครื่องมือที่มีการเก็บข้อมูลอย่างรอบด้านและหลากหลายมิติ กำหนด
ระเบียบวิธีการประเมินผลที่เป็นไปตามหลักการทางสถิติและทางวิชาการเพื่อให้ผลการประเมินสามารถ
สะท้อนสุขภาวะขององค์กรในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างแท้จริง โดยมีการ เก็บข้อมูลจาก         
3 ส่วน ดังนี้  

ส่วนที่ 1 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment) หรือแบบวัด IIT โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง โดยสอบถาม
การรับรู้และความคิดเห็นใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

 ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
 ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
 ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ 
 ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
ส่วนที่ 2 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 

Assessment) หรือแบบวัด EIT โดยเปิดโอกาสให้ผ ู ้ร ับบริการหรือผู ้ต ิดต ่อหน่วยงานภาครัฐในช ่วง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
โดยสอบถาม การรับรู้และความคิดเห็นใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

 ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน 
 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
 ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน  
ส่วนที่ 3 แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment) 

หรือแบบวัด OIT เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที ่เผยแพร่ไว้ทาง         
หน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน แบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยมีตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส  
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ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต มีตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต  
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต 

1.4 ความสำคัญของการประเมิน ITA 
ITA ถูกกำหนดเป็นนโยบายและเป้าหมายตามแผนงานระดับประเทศ 

▪ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ         
(พ.ศ. 2561 – 2580) ได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยในระยะที่ 2             
ได้กำหนดให้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส                    
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐผ่านเกณฑ์ (85 คะแนนขึ้นไป) จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 

▪ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอเชิงกลยุทธ์
ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. เสนอ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ 

o กระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเร่งรัดส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด      
การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และทักษะการเปิดเผยข้อมูล การป้องกันการทุจริต และ      
การให้บริการสาธารณะทางเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน    
การประเมินที่กำหนด 

o ผู ้ว ่าราชการจังหวัดและนายอำเภอต้องส่งเสริมสนับสนุนและให้คำแนะนำในด้าน
กระบวนการบริหารจัดการภายในหน่วยงานแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด 

o สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีต้องขับเคลื ่อนร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร          
ของราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... ให้สอดคล้องกับหลักการที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เพื ่อยกระดับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
ภาครัฐ  ให้เป็นหน้าที่หลักที่ต้องปฏิบัติ 

o หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐต้องดำเนินการกำกับติดตาม   
การประเมินประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ     
และผลักดันให้หน่วยงานภายใต้กำกับดูแลดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทาง  การประเมิน     
ที่กำหนด 

o หน่วยงานภาครัฐต้องให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการดำเน ินงานของหน ่ วยงานภาคร ั ฐ  ในป ี งบประมาณ พ.ศ .  2565 – 2570                 
โดยการกำหนดกลุ่มเป้าหมายหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินฯ แนวทางการประเมินฯ 
และเครื่องมือการประเมินฯ ให้เป็นไปตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 
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▪ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและ         
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา ตั ้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558         
เป็นต้นมา โดยใช้แนวทางในการประเมิน เครื่องมือการประเมิน ตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด  

1.5 คำนิยามที่สำคัญ 

 - “หน่วยงาน” สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐาน จำนวน 245 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 - “เขตตรวจราชการ” กลุ ่มของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา ที ่สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แบ่งเป็นกลุ่มของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน 18 เขตตรวจราชการ 
 - “ผู้ประเมิน” สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 - “ข้าราชการครู” ผู้ที่ประกอบวิชาชีพซึ่งท าหน้าที่หลักทางด้านการเรียน การสอนและส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาของรัฐ  
 - “บุคลากรทางการศึกษา” ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา รวมทั้งผู้สนับสนุนการศึกษา
ซึ่งเป็นผู้ท าหน้าที่ให้บริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัด  กระบวนการเรียน  การสอน การนิเทศ 
การบริหารการศึกษา และปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานการศึกษา



7 

 

ส่วนที่ 2 การประเมิน ITA 2566 
 

2.1 ITA 2566 
ITA 2566 มีแนวทางประเมินอย่างไร 

การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นั้น เพ่ือเป็นการผลักดันให้สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ       
การประเมิน ITA จึงยังคงมีกรอบแนวทางในการประเมินเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา เพื่อให้หน่วยงานที่มี          
การพัฒนาในระดับดีแล้วยังคงรักษามาตรฐานการดำเนินงานและการปฏิบัติให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น        
และหน่วยงานที่ยังมีจุดที่ต้องปรับปรุงให้มีการพัฒนาตามมาตรฐานเดียวกันกับทุกหน่วยงานทั่วประเทศ     
ได้นอกจากนี้ การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขั ้นพื ้นฐาน จะเป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติการประเมินเช่นเดียวกับปีที ่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม                
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ก็มีนโยบายในการปรับปรุงในรายละเอียดของเครื่องมือ   
การประเมินในบางประการ สรุปได้ดังนี้ 

▪ วิธีการเข้าตอบออนไลน์ ในการเปิดโอกาสให้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน เข้าร่วมตอบ    
แบบวัด IIT และการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้าร่วมตอบแบบวัด EIT จะเป็นการเข้า
เว็บไซต์ช่องทางของแต่ละสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้ผู้ประสานงานของเขตพื้นที่การศึกษานั้น     
ได้เข้าเว็บไซต์ โดยนำลิงก์แบบวัดการรับรู ้ประชาสัมพันธ์ให้กับผู ้ตอบ ตามวัน เวลา ที่สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กำหนด 

▪ การจัดเก็บข้อมูลผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก การจัดเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก จะมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู ้รับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานในการเข้าตอบด้วยตนเอง        
โดยหน่วยงานจะต้องกำกับติดตามให้มีผู้ตอบตามเงื่อนไขท่ีกำหนด ส่วนผู้ประเมินจะเป็นผู้วิเคราะห์กลุ่มผู้มี  
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จากนั้นจะมีการจัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายโดยตรง ทั้งนี้ เพื่อลดปัญหา         
ทีเ่กี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และลดโอกาสในกรณีการล็อกผลคำตอบ 

▪ ระยะเวลา ในขั ้นตอนการเปิดโอกาสให้เข้าร ่วมการประเมินทั ้งแบบวัด IIT และ           
แบบวัด EIT นั้นมีการกำหนดระยะเวลาเป็นไปตาม ทีผู่้ประเมินกำหนด 

▪ ประเด็นข้อคำถามในแบบ OIT จากความร่วมมือทางนโยบายของสำนักงาน ป.ป.ช. 
ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ท. ในการขับเคลื ่อนประเด็นนโยบายไม่ร ับของขวัญ (No Gift Policy) และ        
ความร่วมมือของสำนักงาน ป.ป.ช. กับสำนักงาน ก.พ. ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติ
มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 นำไปสู่การปรับปรุงประเด็นขับเคลื่อนภาครัฐใน 2 ประเด็นดังกล่าว
เพิ่มเติมในแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) มีการปรับลดบางข้อคำถาม และปรับปรุงข้อความ  
อันเป็นองค์ประกอบของบางข้อคำถามให้ชัดเจนมากยิ ่งขึ ้น ในส่วนแบบวัด IIT และแบบวัด EIT นั้น           
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มีการปรับปรุงข้อความให้ข้อคำถาม มีความกระชับและชัดเจนมากยิ่งขึ ้น เพื่อลดความเสี่ยงที ่จะเกิด         
การสับสนของผู้ตอบได้ 

▪ ระบบการประเม ินในป ีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ ู ้ประเม ินได ้จ ัดทำเว ็บไซต์              
(ระบบอินทราเน็ต) เพื ่อเป็นช่องทางให้กับหน่วยงานที่ถูกประเมิน จำนวน 245 สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ในการเข้าถึงข้อมูลของตนเองได้ง ่ายขึ ้น เช่น ช่องทางลิงก์เครื ่องมือ IIT EIT และ OIT             
ช ่องทางการตรวจสอบจำนวนผู ้ตอบแบบ IIT EIT ตลอดจน ช ่องทางการช ี ้แจงเหต ุผลเพ ิ ่มเติม                  
การตอบแบบ OIT เป็นต้น 

2.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ITA 2566 
ITA 2566 มีหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน รวมทั้งสิ้น 245 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ในการขับเคลื ่อนการประเมิน ITA Online จำเป็นที ่จะต้องมีหลายหน่วยงานร่วมกัน
ขับเคลื่อนการประเมิน ITA Online ให้สามารถดำเนินการได้อย่างเรียบร้อยและเป็นไปตามกรอบระยะเวลา   
ที่กำหนด ประกอบด้วย 
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน เป็นหน่วยศูนย์กลางในการดำเนิน           
การประเมินในภาพรวม โดยมีหน้าที่กำหนดกลไกและกระบวนการในการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรม        
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมไปถึงหลักการและหลักเกณฑ์
ต่างๆ ในการประเมิน การกำกับติดตามการประเมินและการดำเนินการต่อผลการประเมินเพื่อนำเสนอ                  
ต่อสำนักงาน ป.ป.ช. 
 สำนักงาน ป.ป.ช.  ม ีบทบาทในการร ่วมกำหนดแนวทางและร ่วมกำกับติดตาม              
การประเมิน รวมไปถึงการประสานงานในระหว่างกระบวนการต่างๆในการประเมิน 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นกลุ่มเป้าหมายที่รับการประเมิน มีจำนวน 245     
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จำแนกออกเป็น 18 เขตตรวจราชการ ดังนี้ 
 

เขตตรวจราชการ 1 ประกอบด้วย สพป.กทม. สพม.กทม เขต 1-2  
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1-2 สพป.นนทบุรี เขต 1-2 สพม.นนทบุรี 
สพม.พระนครศรีอยุธยา                                              รวม 9 เขต  

เขตตรวจราชการ 2  ประกอบด้วย สพป.ชัยนาท สพป.ปทุมธานี เขต 1-2   สพป.ลพบุรี เขต 1-2 
สพป.สิงห์บุรี สพป.สระบุรี เขต 1-2 สพป.อ่างทอง สพป.อุทัยธานี เขต 1-2   
สพม.ปทุมธานี สพม.ลพบุรี สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง สพม.สระบุรี 
สพม.อุทัยธานี ชัยนาท                รวม 16 เขต 

เขตตรวจราชการ 3  ประกอบด้วย สพป.กาญจนบุรี เขต 1-2-3-4 สพป.ราชบุรี เขต 1-2  
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1-2-3 สพป.นครปฐม เขต 1-2 สพม.กาญจนบุรี  
สพม.ราชบุรี สพม.สุพรรณบุรี สพม.นครปฐม            รวม 15 เขต 
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เขตตรวจราชการ 4  ประกอบด้วย สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1-2 สพป.เพชรบุรี เขต 1-2  
สพป.สมุทรสาคร สพป.สมุทรสงคราม สพม.ประจวบคีรีขันธ์  สพม.เพชรบุรี 
สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม             รวม 9 เขต 

เขตตรวจราชการ 5  ประกอบด้วย สพป.ชุมพร เขต 1-2 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1-2-3-4   
สพป.พัทลุง เขต 1-2 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1-2-3 สพป.สงขลา เขต 1-2-3 
สพป.สตูล สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร สพม.นครศรีธรรมราช สพม.พัทลุง      
สพม.สงขลา สตูล              รวม 19 เขต 

เขตตรวจราชการ 6  ประกอบด้วย สพป.กระบี่ สพป.ตรัง เขต 1-2 สพป.พังงา สพป.ภูเก็ต 
                          สพป.ระนอง สพม.ตรัง กระบี่ สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง         รวม 8 เขต 
เขตตรวจราชการ 7  ประกอบด้วย สพป.นราธิวาส เขต 1-2-3 สพป.ปัตตานี เขต 1-2-3 
                         สพป.ยะลา เขต 1-2-3 สพม.นราธิวาส สพม.ปัตตานี สพม.ยะลา  

 รวม 12 เขต 
เขตตรวจราชการ 8  ประกอบด้วย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1-2 สพป.สมุทรปราการ เขต 1-2  

สพป.ชลบุรี เขต 1-2-3 สพป.ระยอง เขต 1-2 สพม.ฉะเชิงเทรา  
สพม.สมุทรปราการ สพม.ชลบุรี ระยอง          รวม 12 เขต 

เขตตรวจราชการ 9  ประกอบด้วย สพป.จันทบุรี เขต 1-2 สพป.ตราด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1-2 
สพป.นครนายก สพป.สระแก้ว เขต 1-2 สพม.จันทบุรี ตราด  
สพม.ปราจีนบุรี นครนายก สพม.สระแก้ว         รวม 11 เขต 

เขตตรวจราชการ 10  ประกอบด้วย สพป.บึงกาฬ สพป.เลย เขต 1-2-3  
                          สพป.หนองบัวลำภู เขต 1-2 สพป.หนองคาย เขต 1-2 
                           สพป.อุดรธานี เขต 1-2-3-4 สพม.บึงกาฬ  สพม.เลย หนองบัวลำภู 
                           สพม.หนองคาย สพม.อุดรธานี                 รวม 16 เขต 
เขตตรวจราชการ 11  ประกอบด้วย สพป.นครพนม เขต 1-2 สพป.มุกดาหาร  

สพป.สกลนคร เขต 1-2-3 สพม.นครพนม สพม.มุกดาหาร สพม.สกลนคร 
                     รวม 9 เขต 

เขตตรวจราชการ 12  ประกอบด้วย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1-2-3 สพป.ขอนแก่น เขต 1-2-3-4-5  
สพป.มหาสารคาม เขต 1-2-3 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1-2-3 สพม.กาฬสินธุ์    
สพม.ขอนแก่น สพม.มหาสารคาม สพม.ร้อยเอ็ด                รวม 18 เขต 

เขตตรวจราชการ 13  ประกอบด้วย สพป.ชัยภูมิ เขต 1-2-3  
                           สพป.นครราชสีมา เขต 1-2-3-4-5-6-7 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1-2-3-4  
                             สพป.สุรินทร์ เขต 1-2-3 สพม.ชัยภูมิ  สพม.นครราชสีมา สพม.บุรีรัมย์ 

สพม.สุรินทร์                 รวม 21 เขต 
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เขตตรวจราชการ 14  ประกอบด้วย สพป.ยโสธร เขต 1-2 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1-2-3-4         
สพป.อำนาจเจริญ สพป.อุบลราชธานี เขต 1-2-3-4-5  
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ       รวม 14 เขต 

เขตตรวจราชการ 15  ประกอบด้วย สพป.เชียงใหม่ เขต 1-2-3-4-5-6 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1-2 
สพป.ลำปาง เขต 1-2-3 สพป.ลำพูน เขต 1-2 สพม.เชียงใหม่  
สพม.แม่ฮ่องสอน สพม.ลำปาง ลำพูน       รวม 16 เขต 

เขตตรวจราชการ 16  ประกอบด้วย สพป.เชียงราย เขต 1-2-3-4 สพป.น่าน เขต 1-2               
สพป.พะเยา เขต 1-2 สพป.แพร่ เขต 1-2 สพม.เชียงราย สพม.น่าน            
สพม.พะเยา  สพม.แพร่             รวม 14 เขต 

เขตตรวจราชการ 17  ประกอบด้วย สพป.ตาก เขต 1-2 สพป.พิษณุโลก เขต 1-2-3                 
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1-2-3 สพป.สุโขทัย เขต 1-2 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1-2   
สพม.ตาก สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สพม.เพชรบูรณ์ สพม.สุโขทัย 

   รวม 16 เขต 
เขตตรวจราชการ 18  ประกอบด้วย สพป.กำแพงเพชร เขต 1-2 สพป.นครสวรรค์ เขต 1-2-3    

สพป.พิจิตร เขต 1-2 สพม.กำแพงเพชร  สพม.นครสวรรค์ สพม.พิจิตร  
   รวม 10 เขต 

สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งถือเป็นการประเมินที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 9 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ดำเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้    
ให้ง่ายต่อการใช้งาน ลดความยุ ่งยาก ซับซ้อนในการนำเข้าข้อมูล  และคำนึงถึงความสะดวกในการ         
ตอบคำถามแบบสำรวจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พัฒนารูปแบบการประเมินคุณธรรม       
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาออนไลน์ ตั ้งแต่ปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2560 ดังนั้น สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจำเป็นที่จะต้องศึกษาเอกสารคู่มือการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับนี้   
ให้เกิดความเข้าใจ รวมถึงศึกษาขั้นตอนการประเมิน กรอบระยะเวลาดำเนินการ และการใช้งานระบบ        
ITA Online เพ่ือให้การประเมินบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 
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2.3 ปฏทิินการประเมิน ITA 2566 
กรอบระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของ ITA 2566 

การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กำหนดขั ้นตอนและกรอบระยะเวลา            
ที่ไม่แตกต่างจากปีที่ผ่านมามาก เพื่อให้หน่วยงานมีความคุ้นเคยและสามารถวางแผนงานในการปรับปรุง
พัฒนาตนเองและดำเนินการตามขั้นตอนการประเมินได้ อย่างไรก็ตาม ได้มีการปรับปรุงระยะเวลาที่สำคัญใน
ขั้นตอนการเข้าตอบแบบวัด IIT และแบบวัด EIT เพื่อเพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานและผู้รับบริการหรือติดต่อ
กับหน่วยงานได้มีโอกาสและช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการมีส่วนร่วมในการประเมินมากยิ่งขึ้น และขั้นตอน 
การตอบแบบวัด OIT เพ่ือให้หน่วยงานมีระยะเวลาดำเนินการที่มากขึ้น ดังนี้ 

กรอบระยะเวลา ขั้นตอนการประเมิน 

8 - 13 มีนาคม  2566 

 

การชี้แจงกรอบการประเมิน 
 - สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแจ้งแนวทางการประเมิน  
   ITA Online ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
การนำเข้าข้อมูล 
 - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาดำเนินการลงทะเบียนผู้รับผิดชอบ          
   การประเมิน ITA Online  (ผ่านเว็บไซต์ ita2023.pracharath.ac.th)  
   ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน 3 คน ประกอบด้วย 
    1) รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับผิดชอบ 
    2) ผู้ประสานงานการประเมิน ITA Online ของสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
        การศึกษา 
    3) ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ita2023.pracharath.ac.th 
-  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  
   ผ่านเว็บไซต์ ita2023.pracharath.ac.th 

 มีนาคม  2566  - สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประสานงานการประเมิน ITA Online ของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ประจำงบประมาณ พ.ศ.2566 

1 - 30 เมษายน 2566 - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งรายชื่อและข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะทำการเก็บ
ข้อมูลโดยตรง  จำนวน 25 คน ผ่านเว็บไซต์ ita2023.pracharath.ac.th 
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กรอบระยะเวลา ขั้นตอนการประเมิน 

พฤษภาคม - มิถุนายน 2566  - หน่วยงานปรับปรุงแก้ไขระบบงานและการเปิดเผยข้อมูลผ่านทาง    
   เว็บไซต์ของหน่วยงานตามเกณฑ์ที่กำหนด 

1 - 16 มิถุนายน 2566 การตอบแบบวัดการรับรู้ IIT 
 - สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปิดระบบการตอบ   
   แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  ผ่านเว็บไซต์   
   ita2023.pracharath.ac.th  ให้กับหน่วยงานที่ถูกประเมิน 
- หน่วยงานเข้าเว็บไซต์ในระบบอินทราเน็ตเพ่ือเผยแพร่และ 
  ประชาสัมพันธ์ช่องการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  ภายใน (IIT) ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเข้ามาตอบ 

1 - 16 มิถุนายน 2566 การตอบแบบวัดการรับรู้  EIT 
❖ EIT (1) 
- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปิดระบบการตอบ     
  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผ่านเว็บไซต์  
  ita2023.pracharath.ac.th ให้กับหน่วยงานที่ถูกประเมิน 
- หน่วยงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางแบบวัดการรับรู้ของ      
  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก      
  เข้ามาตอบโดยจะต้องนำ QR Code ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์หลัก 
  ของหน่วยงาน 
❖ EIT (2) 
- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส่งช่องทางการตอบแบบ
วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอกโดยตรง (ตามช่องทางที่หน่วยงานได้ทำการลงทะเบียน)   

**หมายเหตุ** : แบบวัดการรับรู้ EIT (1) หมายถึง ส่วนท่ีหน่วยงานประชาสมัพันธ์
เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการกับหน่วยงานได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม
สะท้อนความคดิเห็นต่อการปฏิบตัริาชการของหน่วยงานด้วยตนเอง แบบวัดการ
รับรู้ EIT (2) หมายถึง ส่วนท่ีผู้ประเมินวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมลูผูม้ีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอกท่ีสำคญัของหน่วยงาน 

19 - 30  มิถุนายน 2566 การตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูล OIT 
- หน่วยงานดำเนินการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูล OIT ผ่านช่องทาง
ทีผู่้ประเมินกำหนด 
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กรอบระยะเวลา ขั้นตอนการประเมิน 

3 – 7 กรกฎาคม 2566 การให้คะแนนแบบวัดการเปิดเผยข้อมูล OIT  
- ให้คะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ โดยผู้ประเมินจะดำเนินการ
ตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลและพิจารณาให้คะแนนการตอบแบบวัด 
การเปิดเผยข้อมูล OIT ตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด 

10 – 14 กรกฎาคม 2566 ผู้ประเมินแจ้งผลคะแนนแบบวัดการเปิดเผยข้อมูล OIT 
- แจ้งผลคะแนนและข้อชี้แจงสำหรับผลคะแนนที่ได้ 0 (ศูนย์) ให้กับ
หน่วยงานที่ถูกประเมินเพ่ือให้หน่วยงานได้ชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติม       
ตามหลักเกณฑ์ในเอกสารคู่มือฉบับนี้ 

17 กรกฎาคม - 

4 สิงหาคม 2566 

การยืนยันแบบวัดการเปิดเผยข้อมูล OIT  
(17 – 21 กรกฎาคม 2566) 
- ผู้ประเมินดำเนินการพิจารณาข้อชี้แจงเพ่ิมเติมของหน่วยงานตามท่ี
ได้รับแจ้ง จากนั้นทำการแก้ไขหรือยืนยันผลคะแนนแบบวัดการเปิดเผย
ข้อมูล OIT ตามวิธีการที่กำหนด 

การสรุปผลและจัดทำรายงานผลการประเมิน 
(22 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2566) 
- ผู้ประเมินดำเนินการสรุปผลการประเมินพร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมประกอบรายงานผลการประเมิน 
- ผู้ประเมินจัดทำรายงานผลการประเมินเป็นรูปเล่มรายงาน 

 สิงหาคม 2566 การประกาศและเผยแพร่ผลการประเมิน 

- ผู้ประเมินดำเนินการเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือพิจารณากลั่นกรอง และประกาศเผยแพร่ผลการประเมินต่อ
สาธารณะ 

*ระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดการประเมิน ITA 2566 
 

3.1 การเข้าระบบการประเมิน 
3.1.1 บัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่าน 
หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน จะมีชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ทั้งนี้

ให้หน่วยงาน ใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเดิมในการเข้าถึงช่องทางใน   การประเมิน สามารถดูชื่อผู้ใช้งาน 
(Username) ได้ที่เว็บไซต์ ita2023.pracharath.ac.th 

* กรณีที่หน่วยงานไม่สามารถเข้าถึงช่องทางในการประเมินได้ เนื่องมาจากลืมรหัสผ่าน สามารถ
ขอรับรหัสผ่านได้ที่ ไลน์ไอดี @iamanont 

3.1.2 วิธีการเข้าระบบการประเมิน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผู้ประเมิน ได้ปรับระบบการประเมินจากเดิมที่ผู้ประเมิน จะนำส่ง

ลิงก์ และ QR Code สำหรับเครื่องมือ IIT EIT และ OIT รวมถึงช่องทางการชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติม การตอบ
แบบวัด OIT ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามบัญชีผู ้ใช้งาน ข้อ 3.1.1 เป็นการทำเป็นเว็บไซต์ระบบ
อินทราเน็ต (Web Portal) ให้กับหน่วยงาน 245 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นช่องทางเดียว        
ที่สามารถเข้าถึงช่องทางเครื่องมือการประเมิน ทั้ง IIT EIT และ OIT รวมถึงช่องทางการชี้แจงเหตุผล
เพ่ิมเติม การตอบแบบวัด OIT 

เนื่องจากเว็บไซต์เป็นระบบอินทราเน็ต จำเป็นจะต้องเข้าระบบ Google ตามบัญชีผู ้ใช้งาน       
ข้อ 3.1.1 ก่อนจึงจะสามารถเข้าส ู ่ เว ็บไซต์ได้ ( เข้าระบบ Google โดยเปิด Google Chrome และ           
เปิดเว็บไซต์ที่เป็นบริการของ Google เช่น Gmail เป็นต้น) 

หลังจากเข้าระบบ Google ตามบัญชีผู ้ใช้งานข้อ 3.1.1 สามารถเข้าระบบการประเมินได้             
ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 

1) เข้าสู่เว็บไซต์ ita2023.pracharath.ac.th 
2) เลือกเมนู ช่องทางเข้าระบบ ด้านบนขวามือเว็บไซต์ 
3) เลือกเมนู เขตตรวจราชการ X (X หมายถึง เลขเขตตรวจราชการ) 
4) เลือกเมนู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ของตนเอง 

 

3.2 การระบุข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3.2.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรของหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อำนวยการ/

หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง/พนักงานจ้างเหมาบริการที่ปฏิบัติงานให้กับ
หน่วยงานภาครัฐมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี (ปฏิบัติงานก่อนวันที่ 1 ต.ค. 2565) 
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3.2.2 ระบขุ้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
หน่วยงานจะต้องระบุจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของหน่วยงาน โดยแอดมินจะเป็นผู้ระบุ

ข้อมูล โดยแจ้งจำนวนผ่านเว็บไซต์ ita2023.pracharath.ac.th ทั้งนี้จะต้องดำเนินการภายในระยะเวลา    
ที่กำหนด 

3.2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคคล นิติบุคคล 

บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื ่นที ่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงาน                 
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รวมไปถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางใดทางหนึ่งหรือได้รับผลกระทบจาก
การกำหนดนโยบาย การปฏิบัติหน้าที่ หรือการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 

3.2.4 แจ้งข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
หน่วยงานจะต้องแจ้งข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ในส่วนที่ผู้ประเมินจะเป็นผู้จัดเก็บข้อมูล

เองโดยตรง โดยเจ้าหน้าที่ ICT จะเป็นผู้ส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ita2023.pracharath.ac.th ทั้งนี้จะต้อง
ดำเนินการตามเงื่อนไขและภายในระยะเวลาที่กำหนด 

 
3.3 แบบวดั IIT 
Internal Integrity and Transparency Assessment 

3.3.1 แบบวัด IIT 
แบบวัดการร ับร ู ้ของผ ู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียภายใน ( Internal Integrity and Transparency 

Assessment: IIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้หรือประสบการณ์ของตนเอง      
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ใน 5 ตัวชี้วัด 
ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการ ใช้อำนาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สิน       
ของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

3.3.2 วิธีการรวบรวมข้อมูลแบบวัด IIT 
เป็นบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่จะได้ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้บุคลากรภายในได้มีโอกาสได้เข้ามา    

มีส่วนร่วมสะท้อนความคิดเห็นต่อการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ดังนี้ 
- หน่วยงานนำช่องทางการเข้าตอบแบบวัด IIT และรหัส SMIS ของหน่วยงาน (สามารถดูได้

จากหน้าเว็บไซต์อินทราเน็ตของหน่วยงาน) ไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรภายใน      
ของหน่วยงาน 

- บุคลากรภายในของหน่วยงานเข้ามาตอบแบบวัด IIT ด้วยตนเอง โดยผู้ตอบจะต้องยืนยัน
ตัวตนโดยการระบุ รหัส SMIS ของหน่วยงานให้ถูกต้อง พร้อมรหัสเลขบัตรประชาชน จึงจะ
สามารถเข้าตอบได ้
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ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างข้ันต่ำของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน กำหนดจำนวนร้อยละ 10 ของจำนวนผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียภายในทั้งหมด แต่จะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 50 คน กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
จำนวนน้อยกว่า 50 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทั้งหมด 

คำอธิบายเพิ่มเติม 
- หน่วยงานควรจะคำนึงถึงการเผยแพร่ให้ทุกคนได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน และจะต้อง

ระมัดระวังและป้องกันไม่ให้มีการนำรหัส SMIS ของหน่วยงาน ไปเผยแพร่แก่บุคคลภายนอก
โดยเด็ดขาด 

- หน่วยงานมีบทบาทในการส่งเสริมให้บุคลากรภายในของหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วม               
ในการสะท้อนความคิดเห็นต่อการดำเนินงานและการบริหารงานของหน่วยงานตนเอง          
และจะต้องกำกับติดตามให้เข้ามาตอบตามระยะเวลาที่กำหนดให้ได้มากที่สุด โดยจะต้อง        
ไม่น้อยกว่าขนาดกลุ่มตัวอย่างตามท่ีกำหนด 

3.3.3 รายละเอียดตัวชี้วัดและข้อคำถามของแบบวัด IIT 
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน

หน่วยงานต่อการปฏ ิบ ัต ิงานของบุคลากรอ ื ่นในหน่วยงานของตนเอง ในประเด ็นที ่ เก ี ่ยวข ้องกับ  
การปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลา     
ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่
รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องาน 
ในหน้าที่ที ่รับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม 
นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับ เงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ       
ของกำนัล หรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ หรือที่อาจส่งผลให้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็น
ธรรมเพื่อเป็นการตอบแทน หรือมีการให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการ  
ตอบแทนในอนาคต 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ ดังนี้ 

 
ข้อ คำถาม 

ระดับ 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

i1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือ
ให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตาม
ขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด 
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ข้อ คำถาม 

ระดับ 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

i2 เจ้าหน้าทีข่องหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือ
ให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน 
มากน้อยเพียงใด 

    

 

 
ข้อ คำถาม 

ระดับ 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

i3 เจ้าหน้าทีข่องหน่วยงานท่าน ปฏิบัติงาน
หรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด 

    

 

 
ข้อ 

คำถาม 
ระดับ 

ไม่มี มี 
i4 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการเรียกรับ

เงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือ
ผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมาย
กำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ)       
เพ่ือแลกกับปฏิบัติงานหรือให้บริการ หรือไม่ 

  

 

 
ข้อ 

คำถาม 
ระดับ 

ไม่มี มี 
i5 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการรับเงิน 

ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือ
ผลประโยชน์ จากบุคคลอื่น ที่อาจส่งผลให้มี
การปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมเพื่อ     
เป็นการตอบแทน หรือไม่ 
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ข้อ 

คำถาม 
ระดับ 

ไม่มี มี 
i6 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการให้เงิน 

ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือ
ผลประโยชน์ แก่บุคคลภายนอกเพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มี          
การตอบแทนในอนาคต หรือไม ่

  

 
ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากร

ภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ นับตั ้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่อย่างโปร ่งใส                
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำงบประมาณ ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 
หรือการเบิกจ่ายเงินอย่างไม่ถูกต้อง ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ  ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ ดังนี้ 

 
ข้อ คำถาม 

ระดับ 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

i7 ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของ
หน่วยงานหรือของส่วนงานที่ท่าน        
ปฏิบัติหน้าที่ มากน้อยเพียงใด 

    

 

 
ข้อ คำถาม 

ระดับ 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

i8 ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการ
งบประมาณ มากน้อยเพียงใด 
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ข้อ คำถาม 

ระดับ 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

i9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และคุ้มค่า        
มากน้อยเพียงใด 

    

 

 
ข้อ คำถาม 

ระดับ 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

i10 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ      
เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 
มากน้อยเพียงใด 

    

 

 
ข้อ คำถาม 

ระดับ 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

i11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการเบิก
จ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา   
ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ      
มากน้อยเพียงใด 

    

 

 
ข้อ คำถาม 

ระดับ 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

i12 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง        
ทีเ่อ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใด     
รายหนึ่ง มากน้อยเพียงใด 
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ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากร
ภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม
และไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือทำในสิ่งที่  
ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคล เช่น การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง 
โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง ที่อาจมีการเอ้ือประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือพวกพ้อง 

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ  ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ ดังนี้ 

 
ข้อ คำถาม 

ระดับ 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

i13 ท่านได้รับมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่
จากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรม 
มากน้อยเพียงใด 

    

 
 

ข้อ คำถาม 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน    
จากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรม 
มากน้อยเพียงใด 

    

 
 

ข้อ คำถาม 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้า  
รับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือ      
การให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม       
มากน้อยเพียงใด 
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ข้อ คำถาม 

ระดับ 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

i16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระ
ส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 

    

 
 

ข้อ คำถาม 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่ง
ที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต   
มากน้อยเพียงใด 

    

 
 

ข้อ คำถาม 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i18 การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย         
เลื่อนตำแหน่ง ในหน่วยงานของท่าน          
มีการเอ้ือประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง  
หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

    

 ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน     
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการกำหนด
แนวทาง ในการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างถูกต้องให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและยึดถือปฏบิัติ 
ซึ่งควรจะต้องส่งเสริมให้การใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างถูกต้องมีความสะดวก และการกำกับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์ส ินของราชการอย่างสม่ำเสมอ เพื ่อป้องกันไม่ให้ เจ ้าหน้าที่ของหน่วยงาน               
มีการใช้ทรัพย์สินของราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 
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 ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ ดังนี้ 

 
ข้อ คำถาม 

ระดับ 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

i19 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน 
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ        
ที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

    

 
 

ข้อ คำถาม 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สิน    
ของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานมีความสะดวก
มากน้อยเพียงใด 

    

 
 

ข้อ คำถาม 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i21 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการ          
ขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้
ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

    

 
 

ข้อ คำถาม 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำ
ทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้         
ขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 
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ข้อ คำถาม 

ระดับ 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

i23 เจ้าหน้าทีข่องหน่วยงานท่าน มีการใช้
ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 
มากน้อยเพียงใด 

    

 
 

ข้อ คำถาม 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i24 หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ    
อย่างสม่ำเสมอ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการ
นำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด 

    

 

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้    
ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ              
ให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง  และความพยายามของหน่วยงานใน   
การป้องกันการทุจริต โดยการจัดทำมาตรการภายในหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ การเผยแพร่และกำกับ
ติดตามการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน รวมไปถึง 
การส่งเสริมการให้ข้อมูล เบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที ่ภายในหน่วยงาน  และมี            
การตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจังเมื่อพบว่ามีเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานกระทำความผิด 

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ ดังนี้ 

 
ข้อ คำถาม 

ระดับ 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

i25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน          
ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด 
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ข้อ คำถาม 

ระดับ 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

i26 มาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน
ท่าน สามารถป้องกันการทุจริตได้จริง      
มากน้อยเพียงใด 

    

 

 
ข้อ คำถาม 

ระดับ 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

i27 ท่านทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม
หรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่    
ของหน่วยงานท่าน มากน้อยเพียงใด 

    

 

 
ข้อ คำถาม 

ระดับ 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

i28 หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการประเมิน 
ITA ไปปรับปรุงการทำงาน เพ่ือป้องกัน      
การทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

    

 

 
ข้อ คำถาม 

ระดับ 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

i29 หากท่านพบเห็นการทุจริตที่เกิดข้ึนใน
หน่วยงาน ท่านมั่นใจที่จะแจ้ง ให้ข้อมูล 
หรือร้องเรียนต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้         
มากน้อยเพียงใด 
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ข้อ คำถาม 

ระดับ 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

i30 หากมีเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต หน่วยงาน
ของท่านจะมีการตรวจสอบและลงโทษอย่าง
จริงจัง มากน้อยเพียงใด 

    

 
3.4 แบบวดั EIT 
External Integrity and Transparency Assessment 

3.4.1 แบบวัด EIT 
แบบวัดการรับรู ้ของผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 

Assessment: EIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์    
เพื่อเก็บข้อมูลการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน ใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน 

3.4.2 วิธีการรวบรวมข้อมูลแบบวัด EIT 
การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบวัด EIT จะมีการจำแนกออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการเข้าตอบด้วยตนเอง 
เป็นบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่จะได้ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการ          

กับหน่วยงานได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมสะท้อนความคิดเห็นต่อการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน              
โดยหน่วยงานนำช่องทางการเข้าตอบแบบวัด EIT ไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แก่ผู้รับบริการหรือติดต่อ
ราชการของหน่วยงาน และผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อกับหน่วยงานจะเข้ามาตอบแบบวัด EIT ด้วยตนเอง 

ขนาดกลุ่มตัวอย่าง (ส่วนที่ 1) 
กลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ส่วนที่ 1) จำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

ทั้งหมด จะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 50 คน 
คำอธิบายเพิ่มเติม 
- หน่วยงานควรจะคำนึงถึงการเผยแพร่ให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการสามารถพบเห็นได้ง่าย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย 
- หน่วยงานมีบทบาทในการส่งเสริมให้ผู้รับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วม       

ในการสะท้อนความคิดเห็นต่อการดำเนินงานและการบริหารงานของหน่วยงานตนเอง และ
จะต้องกำกับติดตามให้เข้ามาตอบตามระยะเวลาที ่กำหนดให้ได้มากที ่สุด โดยจะต้อง          
ไม่น้อยกว่าจำนวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำตามที่กำหนด 
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ส่วนที่ 2 ผู้ประเมินจัดเก็บข้อมูล 
เป็นบทบาทหน้าที่ของผู้ประเมินที่จะมีการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย คัดเลือก และจัดเก็บข้อมูล     

จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางใดทางหนึ่งหรือได้รับผลกระทบจากการกำหนด
นโยบายการปฏิบัติหน้าที่ หรือการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 

ขนาดกลุ่มตัวอย่าง (ส่วนที่ 2) 
กลุ่มตัวอย่างข้ันต่ำของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ส่วนที่ 2) กำหนดจำนวนไม่น้อยกว่า 25 คน 

(โดยหน่วยงานจะต้องส่งข้อมูลรายชื ่อกลุ ่มตัวอย่างมากกว่าจำนวนขั ้นต่ำที ่กำหนด  ผ่านเว็บไซต์ 
ita2023.pracharath.ac.th เพื่อป้องกันกรณีไม่สามารถติดต่อกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก บางคนได้) 
โดยกลุ่มตัวอย่าง (ส่วนที่ 2) จะต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกลุ่มตัวอย่าง (ส่วนที่ 1) 

คำอธิบายเพิ่มเติม 
- ผู้ประเมินจะมีการส่งลิงก์แบบวัดการรับรู้ EIT ไปยังช่องทางที่หน่วยงานได้ส่งข้อมูลรายชื่อ    

กลุ่มตัวอย่างผ่านเว็บไซต์ ita2023.pracharath.ac.th 
- ผู ้ประเมินอาจมีการประสานงานเพื ่อสอบถามหรือขอข้อมูลที ่สำคัญเพื ่อใช้ประกอบ          

การวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของหน่วยงานเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของ
หน่วยงาน 

- ผู้ประเมินอาจมีการประสานงานเพื่อสัมภาษณ์หรือเก็บข้อมูลความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้       
ส่วนเสียภายนอกที่สำคัญตามระยะเวลาที่กำหนด จากนั้น บันทึกข้อมูลในระบบต่อไป 

3.4.3 รายละเอียดตัวชี้วัดและข้อคำถามของแบบวัด EIT 
ตัวชี ้วัดที ่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน เป็นตัวชี ้ว ัดที ่มีว ัตถุประสงค์เพื ่อประเมินการรับรู้               

ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการคุณภาพการดำเนินงาน ในประเด็น    
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เป็นไปตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนด และ
จะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน 
นอกจากนี้ พฤติกรรมการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์        
เพื่อแลกกับการให้บริการหรือปฏิบัติหน้าที่ รวมไปถึง การรับรู้ต่อการทำงานหรือโครงการต่าง ๆ เพื่อให้  
เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและส่วนรวมมากที่สุด 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 5 ข้อ ดังนี้ 

 
ข้อ คำถาม 

ระดับ 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

e1 หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน 
เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา          
มากน้อยเพียงใด 
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ข้อ คำถาม 

ระดับ 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

e2 หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน  
อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ          
มากน้อยเพียงใด 

    

 

 
ข้อ คำถาม 

ระดับ 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

e3 หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน    
โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่  
มากน้อยเพียงใด 

    

 

 
ข้อ 

คำถาม 
ระดับ 

ไม่มี มี 
e4 ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่

เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล 
หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมาย
กำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ)        
เพ่ือแลกกับปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน 
หรือไม่ 

  

 

 
ข้อ คำถาม 

ระดับ 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

e5 หน่วยงานมีการทำงาน หรือโครงการต่าง ๆ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและ
ส่วนรวม มากน้อยเพียงใด 
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ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็น  
ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง  ๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย 
สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน มีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน ในขณะเดียวกันหน่วยงานก็จะต้องมี         
การอธิบายหรือชี้แจงต่อประชาชนได้อย่างชัดเจนด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานก็ควรจะมีช่องทางที่เปิดโอกาส   
ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถให้คำติชม ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน หรือข้อมูล      
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้  

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 5 ข้อ ดังนี้ 

 
ข้อ คำถาม 

ระดับ 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

e6 หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
สามารถเข้าถึงได้ง่าย มากน้อยเพียงใด 

    

 

 
ข้อ คำถาม 

ระดับ 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

e7 หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
ประชาชนหรือผู้รับบริการควรไดร้ับทราบ
อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

    

 

 
ข้อ 

คำถาม 
ระดับ 

ไม่มี มี 
e8 หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถติชมหรือ

แสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานหรือ 
การให้บริการหรือไม่ 

  

 

 
ข้อ คำถาม 

ระดับ 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

e9 หน่วยงานสามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้
คำอธิบาย แก่ท่านได้อย่างชัดเจนมากน้อยเพียงใด 
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ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้
ของผู ้รับบริการ ผู ้มาติดต่อ หรือผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทำงาน             
ในประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  และกระบวน      
การทำงาน ขั้นตอน วิธีการบริการ และการพัฒนาการให้บริการผ่านทางออนไลน์ ให้สะดวกรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน  
ให้ดีขึ้นและเกิดความโปร่งใสมากยิ่งข้ึน 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน  ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 5 ข้อ ดังนี้ 

 
ข้อ คำถาม 

ระดับ 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

e11 การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: หากท่านติดต่อครั้งแรก ให้เปรียบเทียบกับการปฏิบัติ/การให้บริการที่ท่านคาดหวังไว้ก่อนมาติดต่อ 

 
ข้อ คำถาม 

ระดับ 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

e12 วิธีการข้ันตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ 
สะดวกรวดเร็วขึน้กว่าที่ผ่านมา มากน้อย
เพียงใด 

    

หมายเหตุ: หากท่านติดต่อครั้งแรก ให้เปรียบเทียบกับวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติ/การให้บริการที่ท่านคาดหวังไว้ก่อนมาติดต่อ 

 
ข้อ 

คำถาม 
ระดับ 

ไม่มี มี 
e13 หน่วยงานมีระบบการให้บริการออนไลน์

หรือไม่ 
  

 

 
ข้อ 

คำถาม 
ระดับ 

ไม่มี มี 
e10 หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้ง ให้

ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีที่พบว่ามี
เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อ
หน้าที่ หรือไม่ 
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ข้อ คำถาม 

ระดับ 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

e14 หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้
เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการ
ดำเนินงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: การมีส่วนร่วม เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น 

 
ข้อ คำถาม 

ระดับ 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

e15 หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความ
โปร่งใสมากข้ึน มากน้อยเพียงใด 

    

 
3.5 แบบวดั OIT 
Open Data Integrity and Transparency Assessment 

3.5.1 แบบวัด OIT 
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 

เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบแสดงหลักฐานว่ามีการเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดต่อสาธารณชน ผ่านการระบุ URL 
ที่เชื ่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานลงในแบบฟอร์มบนเว็บไซต์อินทราเน็ตของหน่วยงาน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื ่อเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน และทำการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูล           
ต่อสาธารณะของหน่วยงานที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงานใน 2 ตัวชี้วัด 
ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน      
การบริหารเงินงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส) และ
ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต) 

3.5.2 วิธีการตอบแบบวัด OIT 
เป็นบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่จะรายงานข้อมูลเพ่ือแสดงให้เห็นว่าได้มีการเผยแพร่ข้อมูลหรือ

การดำเนินการต่าง ๆ จากนั้น ผู้ประเมินจะได้ตรวจสอบและให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 
เงื่อนไขสำคัญ 
- หน่วยงานจะต้องตอบแบบวัด OIT โดยผู้รับผิดชอบ ICT จะเป็นผู้ส่ง URL คำตอบ (ข้อแนะนำ 

หน่วยงานควรจัดเตรียม URL คำตอบให้ครบทั้งหมดทุกข้อก่อนนำส่ง) โดยหน่วยงานจะต้อง
ตอบให้ครบถ้วนทุกข้อและดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด 



31 

 

- หน่วยงานจะต้องเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน  ที่มีชื ่อเว็บไซต์เป็นชื ่อที่               
สื่อความหมายถึงสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และต้องไม่เป็นหมายเลข IP Address 

- การเปิดเผยข้อมูลจะพิจารณาด้านความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงานได้ 
ดังนั้น หน่วยงานจะต้องรักษาและคงสภาพเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้สาธารณชนสามารถ
เข้าถึงได้ทุกช่วงเวลา อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาในการประเมินแบบวัด OIT หากพบว่า            
เกิดเหตุขัดข้องหรือปัญหาทางเทคนิคทำให้เว็บไซต์หลักของหน่วยงานไม่สามารถเข้าถึงได้
ชั่วคราว หน่วยงานจะต้องแก้ไขให้สามารถเข้าถึงได้โดยเร็วหรือภายในระยะเวลา 1 วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ประเมิน และภายในกรอบระยะเวลาตามปฏิทินการประเมินท่ีกำหนด 

- กรณีที่หน่วยงานที่ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลใดได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดหรือเหตุผลความจำเป็น 
ทำให้ไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ได้ ให้หน่วยงานอธิบายเหตุผลความ
จำเป็น มาอย่างละเอียดโดยจะต้องเป็นเหตุผลที ่เก ี ่ยวข้องกับข้อจำกัดด้านกฎหมาย               
มติคณะรัฐมนตรี คำสั่ง ประกาศ หรือมาตรการของส่วนราชการ ข้อจำกัดอันสุดวิสัย หรือ
ข้อจำกัดอันส่งผลต่อความม่ันคง โดยหากพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลอันน่าเชื่อถือได้ จะไม่นำ
ประเด็นการประเมินนั้นมาคิดคะแนน 

- หน่วยงานจะต้องระบุ URL เพื ่อประกอบการตรวจสอบและให้คะแนนแบบวัด OIT             
โดยสามารถระบุได้อย่างน้อย 1 URL ที่สามารถเชื่อมโยงไปถึงข้อมูลนั้นโดยตรง 

- องค์ประกอบข้อมูลในส่วน “ปัญหา/อุปสรรค” และ “ข้อเสนอแนะ” หน่วยงานจะต้องมี      
การวิเคราะห์ถึงปัญหา อุปสรรค จากการดำเนินงาน รวมไปถึง ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
พัฒนา  ในเรื่องนั้น โดยระบุรายละเอียดในเนื้อหารายงานให้ชัดเจน ทั้งนี้ หากวิเคราะห์แล้ว
พบว่าไม่มีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ให้ระบุในรายงานว่า “ไม่มีปัญหาอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ” 

- ในกรณีทีห่น่วยงาน มีการลิงค์ข้อมูลไปยัง Google Drive ให้ ใช้ฟังก์ชั่น Code Embed หรือใช้ 
iFrame ในการแสดงผลข้อมูลในรูปแบบ PDF 
 
 

 
 

 
    
 
 ตัวอย่างการลิงค์ข้อมูลไปยัง Google Drive โดยใช้ฟังก์ชั่น Code Embed หรือใช้ iFrame 
ในการแสดงผลข้อมูลในรูปแบบ PDF บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

- ไฟล์ที่ท าการอัพโหลดจะต้องไม่ใช้วิธีการบีบอัดไฟล์ หรือการสร้างไฟล์ zip ,rar เป็นต้น 
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- การจัดวางเมนู ควรเป็นการจัดวางที่ดูกลมกลืนไปกับเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน โดยต้องไม่มี
หัวข้อของ OIT เช่น กรณีข้อ o1-โครงสร้าง ควรปรากฏบนเว็บไซต์เพียง “โครงสร้าง
หน่วยงาน” ไม่ใช่  “o1 โครงสร้าง” เป็นต้น 

3.5.3 รายละเอียดตัวชี้วัดและข้อคำถามของแบบวัด OIT 
คำนิยามที่สำคัญ 
- “เว็บไซต์” หมายถึง เว็บไซต์หลักของหน่วยงานที่ใช้ในการสื่อสารต่อสาธารณะ ที่มีชื่อเว็บไซต์
เป็นชื่อที่สื่อความหมายถึงสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และต้องไม่เป็นหมายเลข IP Address 
- “หน่วยงาน” หมายถึง ภาพรวมของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา ดังนั ้น ข้อมูลต่าง ๆ             
ของหน่วยงานจะต้องเป็นข้อมูลในภาพรวมของหน่วยงาน ไม่ใช่ข้อมูลของส่วนงานหรือภารกิจใด
ภารกิจหนึ่งของหน่วยงาน เว้นแต่ข้อมูลในหมวดการปฏิบัติงาน และหมวดการให้บริการ 
- “ปี พ.ศ. 2566” หมายถึง รอบปีงบประมาณที่หน่วยงานใช้ในการบริหารราชการ 
- “อย่างน้อยประกอบด้วย” หมายถึง รายละเอียดขั้นต่ำที่ต้องมีการเปิดเผยในข้อมูลนั้น ซึ่ง       
การเปิดเผยข้อมูลจะพิจารณาด้วยความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลเมื่อเปรียบเทียบกับ
องค์ประกอบของข้อมูลในแต่ละข้อ ซึ่งถือเป็นเงื่อนไขขั้นต่ำที่หน่วยงานจะต้องดำเนินงานและ
เปิดเผยข้อมูลในเรื่องนั้น 
- “ยกตัวอย่างเช่น” หมายถึง การยกอย่างหนึ่งอย่างใด หรือหลายอย่างท่ีต้องมีการเปิดเผยข้อมูล
นั้น มาอ้างให้เห็นลักษณะส่วนรวมทั้งหมด ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลจะแสดงตามตัวอย่างที่ยกมา   
เพียงอย่างเดียว หรือหลายอย่าง หรือทั้งหมดตามที่ยกตัวอย่าง หรือมากกว่านั้น ย่อมได้ทั้งสิ้น 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ         
ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล            
(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่      
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดง
ถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 
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ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 

o1 โครงสร้าง o แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน            
  ที่เป็นปัจจุบัน 
o แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน อย่างน้อย   
   ประกอบด้วย กลุ่ม/หน่วยในหน่วยงาน ก.ต.ป.น และ อ.ก.ค.ศ  
    เขตพ้ืนที่การศึกษา 

o2 ข้อมูลผู้บริหาร o แสดงข้อมูลของผ ู ้บร ิหารส ูงส ุด และผู ้ดำรงตำแหน่งทาง          
   การบริหารของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย 
 (1) ผู้บริหารสูงสุด 
 (2) รองผู้บริหารสูงสุด 
o แสดงข้อมูลของผู้บริหารแต่ละคน อย่างน้อยประกอบด้วย 
 (1) ชื่อ-นามสกุล 
 (2) ตำแหน่ง 
 (3) รูปถ่าย 
 (4) ช่องทางการติดต่อ 

o3 อำนาจหน้าที่ o แสดงข้อมูลเฉพาะที่อธิบายถึงหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน 
   ตามท่ีกฎหมายกำหนด 
*ต้องไม่เป็นการแสดงข้อมูลกฎหมายทั้งฉบับ 

o4 แผนยุทธศาสตร์หรือ

แผนพัฒนาหน่วยงาน 

o แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย 
 (1) ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ หรือแนวทาง 
 (2) เป้าหมาย 
 (3) ตัวชี้วัด  
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566 

o5 ข้อมูลการติดต่อ o แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย 
 (1) ที่อยู่หน่วยงาน 
 (2) หมายเลขโทรศัพท์ 
 (3) E-mail 
 (4) แผนที่ตั้ง 
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 

o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง o แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานหรือ การปฏิบัติงาน 
ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยประกอบด้วย 

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
- พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

             แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 
   แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 

             แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 
- พ.ร.บระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
    แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553 
    แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 

- พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม 

    แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 
              แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 

    แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 
- พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 
- พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
- พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

การประชาสัมพันธ์ 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องกับการดำเนินงานตาม

อำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน 
o เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2566 
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การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
o8 Q&A o แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที ่บุคคลภายนอก

สามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้
คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง 
ทางหน ้า เว ็บไซต ์ของหน ่วยงาน  (Q&A)  ยกต ัวอย ่ าง เช่น 
Messenger Live Chat, Chatbot เป็นต้น 

o9 Social Network o แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยัง
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, 
Twitter, Instagram เป็นต้น  

o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูล     
ส่วนบุคคล 

o แสดงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน 

 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 
การดำเนินงาน 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
o11 แผนดำเนินงานและการใช้

งบประมาณประจำปี 
o แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย 
 (1) โครงการหรือกิจกรรม 
 (2) งบประมาณท่ีใช้ 
 (3) ระยะเวลาในการดำเนินการ 
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2566 

o12 รายงานการกำกับติดตาม  
การดำเนินงานและการใช้
งบประมาณประจำปี  
รอบ 6 เดือน 

o แสดงรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตาม 
   แผนดำเนินงานประจำปีในข้อ o11 
o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย   
 (1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม 
 (2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/    
          กิจกรรม 
o สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือ    
   ราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของ   
   ปี พ.ศ. 2566 
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
o13 รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปี 
 

o แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 
o ม ีข ้อม ูลรายละเอ ียดสร ุปผลการดำเน ินงาน อย ่างน ้อย   
   ประกอบด้วย 
 (1) ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม 
 (2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
 (3) ปัญหา/อุปสรรค 
 (4) ข้อเสนอแนะ 
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565 

การปฏิบัติงาน 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
o14 คู่มือหรือมาตรฐาน        

การปฏิบัติงาน 
o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย  
 (1) เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด 
 (2) สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด 
 (3) กำหนดวิธีการข้ันตอนการปฏิบัติอย่างไร 
o จะต้องมทีุกกลุ่ม/หน่วย 

การให้บริการ* 
* การให้บริการ หมายถึง การให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงาน สำหรับหน่วยงานที่มี        
การปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นจำนวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่มีความสำคัญต่อ
ภารกิจของหน่วยงาน 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
o15 คู่มือหรือมาตรฐาน        

การให้บริการ 
o แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติ  
   ที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการ   
   ขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อยประกอบด้วย 
 (1) บริการหรือภารกิจใด 
 (2) กำหนดวิธีการข้ันตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร 
   (3) แผนผัง/แผนภูมิ 
   (4) ระยะเวลาที่ใช้ในการรับบริการ 
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
   (5) ผู้รับผิดชอบ 
o หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 3 คู่มือ 

o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ o แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน 
o สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือ   
   ราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของ 
   ปี พ.ศ. 2566 

o17 รายงานผลการสำรวจ  
ความพึงพอใจการให้บริการ 

o แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน 
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565 

o18 E–Service o แสดงช่องทางการให้บริการหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับ   
   ภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู ้ขอ         
   รับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน 
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์ 
   หลักของหน่วยงาน  
 

 

หมายเหตุ : E–Service แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น  Smart 
OBEC, My office, AMSS++  หรือโปรแกรมอื่นที่มีการปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน หรือโปรแกรม   ที่ใช้ระบบส านักงานอัจฉริยะ โดยการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ประยุกต์ใช้ในส านักงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถท างานได้ทุกที่ ทุกเวลา 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ

แผนการจัดหาพัสดุ 
o แสดงแผนการจัดซื ้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่   
   หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ 
   จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560* 
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566 
* กรณีไม่มีการจัดจ้างที ่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาทหรือการจัดจ้างที ่กฎหมายไม่ได้
กำหนดให้ต้องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานอธิบายเพิ่มเติมโดยละเอียด 
หรือเผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้างในกรณีดังกล่าว 

o20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือ    
การจัดหาพัสดุ 

o แสดงประกาศการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้างตามที ่หน ่วยงานจะต้อง 
   ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร   
   พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่าง เช่น ประกาศเชิญชวน  
   ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น  
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566 
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หรือการจัดหาพัสดุ 
รายเดือน 

o แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน* 
o มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อยประกอบด้วย   
   งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือ 
   จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก 
   และราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ 
   สัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 
o เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา  
   6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566 
*กรณีไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้างในเดือนนั้น 

o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประจำปี 

o แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย (1) งบประมาณที่ 
   ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง (2) สรุปรายการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง 
   (3) ปัญหา/อุปสรรค (4) ข้อเสนอแนะ 
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
o23 นโยบายหรือแผนการ

บริหารทรัพยากรบุคคล 
o เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
o แสดงนโยบายของผู ้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและ    
   พัฒนาทรัพยากรบุคคลที่กำหนดในนามของหน่วยงาน 
o เป็นนโยบายหรือแผนฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2566 

o24 การดำเนินการตาม
นโยบายหรือแผนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

o แสดงรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายหรือ 
    แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในข้อ o23 
o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย   
 (1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม 
 (2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม 
o สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือ   
   ราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของ 
   ปี พ.ศ. 2566 
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
o แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล* 
o หลักเกณฑ์ฯ อย่างน้อยประกอบด้วย 
 (1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
 (2) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
 (3) การพัฒนาบุคลากร 
 (4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 (5) การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 
o เป็นหลักเกณฑ์ฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2566 
* กรณีมีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่มีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑใ์นเรื่องนั้น หน่วยงาน

สามารถนำหลกัเกณฑด์ังกล่าวเผยแพรบ่นเว็บไซต์ของหน่วยงานได้ 
o26 รายงานผลการบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจำปี 

o แสดงรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย
 (1) ผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและ 
         พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 (2) สรุปข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล เช่น อัตรากำลัง  
         การแต่งตั้ง/โยกย้าย การฝึกอบรม/พัฒนา เป็นต้น 
 (3) ปัญหา/อุปสรรค 
 (4) ข้อเสนอแนะ 
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
o27 แนวปฏิบัติการจัดการ 

เรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

o แสดงคู ่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื ่องร้องเรียนที่  
   เกี ่ยวข้องกับการทุจร ิตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 
   ของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย   
 (1) รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน 
 (2) รายละเอียดขั้นตอนหรือวธิกีารในการจดัการต่อเรื่องร้องเรยีน 
 (3) ส่วนงานที่รับผิดชอบ 
 (4) ระยะเวลาดำเนินการ 
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
o แสดงช่องทางที ่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื ่องร้องเรียน 
   เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 
   ของหน่วยงาน ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน โดย 
   แยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป เพ่ือเป็น 
   การคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับ 
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก 
  เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

o แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน* 
o มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ 
   ประพฤติมิชอบ อย่างน้อยประกอบด้วย 
 (1) จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 
 (2) จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 
 (3) จำนวนเรื่องท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ  
o สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือ 
   ราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก 
   ของปี พ.ศ. 2566 
*กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการ  

มีส่วนร่วม 
o แสดงรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม 
   ในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม  
   อย่างน้อยประกอบด้วย 
 (1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม 
 (2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม 
 (3) ผลจากการมีส่วนร่วม 
 (4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน 
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566 
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ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูล 
ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชน     
ได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ นโยบายไม่รับของขวัญ            
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการ
ภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อผลการประเมินเพ่ือ
นำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการกำกับติดตามการนำไปสู่       
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 
ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
นโยบาย No Gift Policy* 
*ดูแนวทางและรายละเอียดเพ่ิมเติมไดจ้ากสำนักงาน ป.ป.ท. 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 

o31 ประกาศเจตนารมณ์
นโยบาย No Gift Policy 
จากการปฏิบัติหน้าที่ 

o เป็นประกาศอย่างเป็นทางการที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด* 
o มีวัตถุประสงค์เพ่ือประกาศว่าตนเองและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน 
   ในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ 
   ก่อน/หลังปฏิบัต ิหน้าที ่ ที ่จะส่งผลให้เกิดการทุจร ิตและ    
   ประพฤติมิชอบ 
o เป็นการประกาศสำหรับปี พ.ศ. 2566 
*ผู้บริหารสูงสุดที่ดำรงตำแหน่งใน ปี พ.ศ. 2566 

O32 การสร้างวัฒนธรรม 
No Gift Policy 

o แสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือปลุกจิตสำนึกหรือ 
   สร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและ 
   ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
o เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม การสัมมนา เพ่ือ 
   ถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566 

O33 รายงานผลตามนโยบาย 
No Gift Policy 

o แสดงการประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย  
   No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 
o เป็นรายงานรอบ 6 เดือนของปี พ.ศ. 2566 

 

 
 
 



42 

 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 

o34 การประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี 

o แสดงผลการประเมินความเส ี ่ยงของการดำเน ินงานหรือ         
   การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
o มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย  
 (1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง 
 (2) มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566 

o35 การดำเนินการเพ่ือจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

o เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือ 
   การดำเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o34 
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566 

 

แผนป้องกันการทุจริต* 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 

o36 แผนปฏิบัติการป้องกัน 

การทุจริต 

o แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการทุจริตหรือ 
   ส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาลของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย 
 (1) โครงการ/กิจกรรม 
 (2) งบประมาณ* 
 (3) ช่วงเวลาดำเนินการ 
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566 
*กรณีการดำเนินการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ ให้ระบุในแผนว่าไม่ได้ใช้งบประมาณ
ดำเนินการ 

o37 รายงานการกำกับติดตาม

การดำเนินการป้องกัน 

การทุจริตประจำปี  

รอบ 6 เดือน 

o แสดงรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ   
   การป้องกันการทุจริตตามข้อ o36 
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย 
 (1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม  
 (2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/ 
        กิจกรรม 
o สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือ 
   ราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของ 
   ปี พ.ศ. 2566 
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 

o38 รายงานผลการดำเนินการ

ป้องกันการทุจริตประจำปี 

o แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน 
   การทุจริตประจำปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อย 
   ประกอบด้วย 
 (1) ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม 
 (2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
 (3) ปัญหา/อุปสรรค 
 (4) ข้อเสนอแนะ 
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565 

ตัวช้ีวัดย่อย 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม* 
*ดูแนวทางและรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก สำนักงาน ก.พ. 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
o39 ประมวลจริยธรรมสำหรับ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
o แสดงประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2564 
o แสดงแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนดให้ถือปฏิบัติ 

O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม o แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่     
   ของหน่วยงาน อย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างน้อยประกอบด้วย 
 (1) การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือ 
        คณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม 
 (2) การจัดทำแนวปฏิบัติ Do’s & Don’ts เพ่ือลดความสับสน 
        เกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตน 
        ทางจริยธรรม 
 (3) การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของ 
        เจ้าหน้าที ่ของรัฐในหลักสูตร หรือ กิจกรรมเสริมสร้าง/ 
        ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน 
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566 
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
O41 การประเมินจริยธรรม

เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
o แสดงรายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวน     
   การบริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง 
o แสดงการกำหนดให้มีการนำผลการประเมินพฤติกรรมทาง 
   จริยธรรมไปใช้ประกอบการพิจารณาในหลักเกณฑ์บริหาร 
   ทรัพยากรบุคคล กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง 
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 

o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

o แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส   
    ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2565 
o มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย 
 (1) ประเด็นที ่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที ่จะต้องแก้ไข       
          โดยเร่งด่วน 
 (2) ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ ้น ที่มีความสอดคล้องกับ 
         ผลการประเมินฯ  
o มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือ 
    มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
    ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผล  
    การประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ อย่างน้อยประกอบด้วย 
 (1) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 (2) การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ 
 (3) การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติ 
         และการรายงานผล 

o43 การดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

o แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพ่ือ 
   ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  ตาม        
   ข ้อ o42 ไปส ู ่การปฏิบ ัต ิอย ่างเป ็นร ูปธรรม โดยมีข ้อมูล 
   รายละเอ ียดการนำมาตรการเพ่ือส ่งเสร ิมค ุณธรรมและ        
   ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 

  o แสดง QR code แบบวัด EIT บนเว็บไซต์หน่วยงาน เพ่ือให้ 
    ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีโอกาสมีส่วนร่วมใน 
    การประเมิน ITA ของหน่วยงาน 
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566 

3.5.4 วิธีการขอชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัด OIT 
หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาที่ผู้ประเมินได้ตรวจสอบและให้คะแนนแบบ OIT แล้ว หน่วยงานจะได้  

รับทราบผลคะแนนของแบบวัด OIT พร้อมทั้งคำอธิบายประกอบการให้คะแนนของผู้ประเมินผ่านเว็บไซต์ 
ita2023.pracharath.ac.th ตามระยะเวลาที่ผู้ประเมินกำหนด โดยในกรณีที่หน่วยงานเห็นว่าการพิจารณา
ให้คะแนนของผู้ประเมินอาจมีความเข้าใจผิดในสาระสำคัญ หน่วยงานสามารถขอรับคำอธิบายเพิ่มเติม หรือ
ชี้แจงเพ่ิมเติมต่อผู้ประเมินได้ เพ่ือเปิดโอกาสให้หน่วยงานได้ทักท้วงการพิจารณา ให้คะแนนของผู้ประเมินหรือ
ยืนยันผลการให้คะแนนแก่หน่วยงานได้ และทำให้หน่วยงานได้รับแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาให้มี         
ความถูกต้องสมบูรณ์ในการประเมินปีต่อไปได้ ทั้งนี้ รูปแบบในการชี้แจงเพิ่มเติม สามารถเข้าผ่านเว็บไซต์
อินทราเน็ตของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามวัน เวลา ที่ผู้ประเมินกำหนด 

เงื่อนไขสำคัญ 
▪ กรณีท่ีหน่วยงานอาจขอชี้แจงเพ่ิมเติม ได้แก่ 

- กรณีเห็นว่าผู้ประเมินอาจไม่พบข้อมูลตามที่ได้มีการเปิดเผยไว้ 
- กรณีเห็นว่าผู้ประเมินอาจสำคัญผิดบางประการเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้มีการเปิดเผยไว้ 
- กรณีเห็นว่าผู้ประเมินอาจพิจารณาให้คะแนนไม่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 

▪ การขอชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้ระบุไว้ในแบบ OIT หรือที่ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงานในการตอบครั้งแรกเท่านั้น 

▪ การขอชี้แจงเพ่ิมเติมจะต้องดำเนินการตามช่องทาง วิธีการ และระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น 



46 

 

ส่วนที่ 4 ผลการประเมิน ITA 2566 

4.1 การคำนวณผลการประเมิน 

คะแนน แบบวัด IIT แบบวัด EIT (1) แบบวัด EIT (2) แบบวัด OIT 

คะแนนข้อ
คำถาม 

คะแนนเฉลี่ยของ 
ข้อคำถามจาก
ผู้ตอบทุกคน 

คะแนนเฉลี่ยของ 
ข้อคำถามจาก
ผู้ตอบทุกคน 

คะแนนเฉลี่ยของ 
ข้อคำถามจาก
ผู้ตอบทุกคน 

คะแนนของข้อ
คำถาม 

คะแนนตัวชี้วัด
ย่อย 

– – – 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกข้อคำถาม 
ในตัวชี้วัดย่อย 

คะแนนตัวชี้วัด 
คะแนนเฉลี่ยของ 
ทุกข้อคำถามใน

ตัวชี้วัด 

คะแนนเฉลี่ยของ 
ทุกข้อคำถามใน

ตัวชี้วัด 

คะแนนเฉลี่ยของ 
ทุกข้อคำถามใน

ตัวชี้วัด 

คะแนนเฉลี่ยของ 
ทุกตัวชี้วัดย่อยใน

ตัวชี้วัด 

คะแนนแบบวัด 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดใน 
แบบวัด 

คะแนนเฉลี่ยของ 
ทุกตัวชี้วัดใน 

แบบวัด 

คะแนนเฉลี่ยของ 
ทุกตัวชี้วัดใน 

แบบวัด 

คะแนนเฉลี่ยของ 
ทุกตัวชี้วัดใน 

แบบวัด 
น้ำหนักแบบวัด ร้อยละ 30 ร้อยละ 15 ร้อยละ 15 ร้อยละ 40 

คะแนนรวม ผลรวมของคะแนนแบบสำรวจที่ถ่วงน้ำหนัก 

หมายเหตุ : แบบวัด EIT (1) หมายถึง สว่นที่หน่วยงานประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการกบัหน่วยงานได้มีโอกาสเข้ามามี   
ส่วนร่วมสะท้อนความคิดเห็นต่อการปฏบิัติราชการของหนว่ยงานดว้ยตนเอง แบบวัด EIT (2) หมายถึง สว่นที่ผูป้ระเมนิวิเคราะห์และจัดเกบ็
ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่สำคัญของหน่วยงาน 

เงื่อนไขการคำนวณและแสดงผลการประเมิน 
กรณีที ่เครื ่องมือการประเมินใด ที ่ไม่ได้มีการปฏิบัติการประเมินตามวิธีการ ขั ้นตอน หรือ

ระยะเวลา  ที่กำหนด เครื่องมือการประเมินนั้นจะไม่ถูกประมวลผลคะแนน ดังนี้ 
> กรณีหน่วยงานไม่ได้ระบุข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในตามวิธีการที่กำหนด หรือมีจำนวน

ผู้ตอบแบบวัด IIT น้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำที่กำหนด จะไม่ประมวลผลคะแนน 
> กรณีหน่วยงานไม่ได้ระบุข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตามวิธีการที่กำหนด หรือมีจำนวน

ผู้ตอบแบบวัด EIT (ส่วนที่ 1) น้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำที่กำหนด จะไม่ประมวลผลคะแนน 
> กรณีมีจำนวนผู้ตอบแบบวัด EIT (ส่วนที่ 2) น้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำที่กำหนด จะไม่ประมวลผล

คะแนน 
> กรณหีน่วยงานไม่ได้ตอบแบบวัด OIT ตามวิธีการที่กำหนด จะไม่ประมวลผลคะแนน 
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4.2 โครงสร้างคะแนน 

เครื่องมือ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย ข้อ คะแนน/ข้อ 
IIT 
รวม 30 ข้อ 
รวม 30 คะแนน 

ตัวชี้วัด 1 (6 คะแนน) 
คะแนนเฉลี่ยของข้อ i1-i6 

- 6 1 

ตัวชี้วัด 2 (6 คะแนน) 
คะแนนเฉลี่ยของข้อ i7-i12 

- 6 1 

ตัวชี้วัด 3 (6 คะแนน) 
คะแนนเฉลี่ยของข้อ i13-i18 

- 6 1 

ตัวชี้วัด 4 (6 คะแนน) 
คะแนนเฉลี่ยของข้อ i19-i24 

- 6 1 

ตัวชี้วัด 5 (6 คะแนน) 
คะแนนเฉลี่ยของข้อ i25-i30 

- 6 1 

EIT 
รวม 15 ข้อ 
รวม 30 คะแนน
EIT(1) : 15 คะแนน 
EIT(2) : 15 คะแนน 

ตัวชี้วัด 6 (5 คะแนน) 
คะแนนเฉลี่ยของข้อ e1-e5 

- 5 1 

ตัวชี้วัด 7 (5 คะแนน) 
คะแนนเฉลี่ยของข้อ e6-e10 

- 5 1 

ตัวชี้วัด 8 (5 คะแนน) 
คะแนนเฉลี่ยของข้อe11-e15 

- 5 1 

OIT 
รวม 43 ข้อ 
รวม 40 คะแนน 

ตัวชี้วัด 9 (20 คะแนน) 
คะแนนเฉลี่ยของตัวชี้วัดย่อย 
9.1 – 9.5 

ตัวชี้วัดย่อย 9.1 (4 คะแนน) 
คะแนนเฉลี่ยของข้อ o1-o10 

10 0.4 

ตัวชี้วัดย่อย 9.2 (4 คะแนน) 
คะแนนเฉลี่ยของข้อ o11-o18 

8 0.5 

ตัวชี้วัดย่อย 9.3 (4 คะแนน) 
คะแนนเฉลี่ยของข้อ o19-o22 

4 1 

ตัวชี้วัดย่อย 9.4 (4 คะแนน) 
คะแนนเฉลี่ยของข้อ o23-o26 

4 1 

ตัวชี้วัดย่อย 9.5 (4 คะแนน) 
คะแนนเฉลี่ยของข้อ o27-o30 

4 1 

ตัวชี้วัด 10 (20 คะแนน) 
คะแนนเฉลี่ยของตัวชี้วัดย่อย 
10.1 – 10.2 

ตัวชี้วัดย่อย 10.1 (10 คะแนน) 
คะแนนเฉลี่ยของข้อ o31-o38 

8 1.25 

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 (10 คะแนน) 
คะแนนเฉลี่ยของข้อ o39-o43 

5 2 
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4.3 ผลคะแนนและระดับผลการประเมิน 
ผลการประเมินจะประกอบด้วย ค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับ              

ผลการประเมิน โดยจำแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 

คะแนน ระดับ 
95.00 – 100 AA 

85.00 – 94.99 A 
75.00 – 84.99 B 
65.00 – 74.99 C 
55.00 – 64.99 D 
50.00 – 54.99 E 

0 – 49.99 F 

4.4 ผลคะแนนตามเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ 
ผลการประเมิน ITA เมื่อเปรียบเทียบตามค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดที่กำหนดตามนโยบายและ

แผนงานระดับประเทศ ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและ          
ประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580) ซึ ่งในระยะที ่สองของแผนแม่บทฯ (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้กำหนด             
ค่าเป้าหมายของตัวชี ้วัดให้หน่วยงานภาครัฐมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน) มีสัดส่วน         
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ได้กำหนดกำหนดค่าเป้าหมายของตัวชี ้ว ัดให้
หน่วยงานมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน) มาอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    
จึงได้กำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของหน่วยงานมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน) ระดับ A 
ขึ้นไป เช่นเดิม 

4.5 การประกาศผลการประเมิน 
ผู้ประเมินจะประกาศผลการประเมิน ITA ต่อสาธารณะ และแจ้งรายละเอียดผลการประเมิน    

ให้หน่วยงานได้รับทราบเป็นประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามระยะเวลาที่กำหนด 
ทั้งนี้ ภายหลังจากการประกาศผลการประเมินดังกล่าวแล้วจะถือว่าผลการประเมินเป็นที่สิ้นสุด 
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