คํานํา
สํานักปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน รวมดําเนินการการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษามาอยางตอเนื่องเขาสูปที่ 5 โดยใชวิธีการประเมินแบบออนไลน ซึ่งการวิเคราะหผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประจําป
งบประมาณ 2562 ครั้งนี้ จะเปนประโยชนตอการวางแผนพัฒนาการดําเนินการในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ในโอกาสตอไป
ขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของทุกทานที่ใหความรวมมือในการพัฒนางานตามแนวทางการประเมิน
ประเมิ นคุ ณธรรมและความโปร งใสมาอย า งต อ เนื่ อ ง จนทํ า ให ผ ลการประเมิ นคุ ณธรรมและความโปร งใส
ในการดํ า เนิ น งานของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครปฐม เขต 1 มี พั ฒ นาการที่ ดี ขึ้ น
อยางตอเนื่อง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
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เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ออนไลน (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA
Online)
การประมวลผลคะแนน
เกณฑคะแนนและระดับผลการประเมิน
สวนที่ 3 ผลการประเมิน
สวนที่ 4 แนวทางการการนําผลการประเมิน ITA ไปพัฒนา
แนวทางพัฒนาตามระดับผลการประเมิน
แนวทางการเสริมสรางคุณธรรม และความโปรงใสในการดําเนินงานของ สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ภาคผนวก
แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency
Assessment: IIT)
แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency
Assessment: EIT)
แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency
Assessment: OIT) ใชเก็บรวบรวมขอมูลในตัวชี้วัดที่ 9 – 10
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สวนที่ 1
บทนํา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากจะเปนหนวยงานระดับกรมที่รับการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานจากสํานักงาน ป.ป.ช. แลว ยังเปนหนวยงานที่นําเครื่องมือการ
ประเมิ น คุ ณธรรมและความโปร งใสในการดํ าเนิ นงานของหน วยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency
Assessment: ITA) ไปขยายผลจนได รั บ รางวั ล ประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสในการดําเนิ นงานของ
หนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ITA Awards) ในฐานะหนวยงานที่ไดนําการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไปขยายผลเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและ
ความโปรงใสในหนวยงานจนประสบความสําเร็จ โดยการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 225 เขต มาอยางตอเนื่อง
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดพัฒนานวัตกรรมการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในรูปแบบออนไลน โดยมี
แนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการประเมินดวยระบบ ITA Online เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บขอมูล รวดเร็ว ใน
การวิเคราะห และประมวลผล โปร งใสตรวจสอบไดด วยระบบเวลาจริ ง (Real-time system) และการประเมิ น
มี ประสิ ทธิ ภาพ ลดภาระงานด านเอกสาร (Paperless) ของสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาที่ รั บ การประเมิ น
โดยปรับปรุงระบบการเก็บขอมูล ใหเปนแบบออนไลนเต็มรูปแบบ
สําหรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนิน งานของสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งถือเปนการดําเนินการมาอยางตอเนื่อง เขาสูปที่ 5 สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดดําเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ใหงายตอการใชงาน ลดความ
ยุงยาก ซับซอนในการนําเขาขอมูล และคํานึงถึงความสะดวกในการตอบคําถามแบบสํารวจของผูที่เกี่ยวของ
นอกจากนี้ ผลการประเมิ นคุ ณธรรมและความโปร งใสในการดํ า เนิ น งานของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยังถูกกําหนดเปนตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดที่ 6.4 การกํากับดูแลการทุจริต ในสวนของ
การประเมินการกํากับดูแลการทุจริตของผูบริหารองคการอีกดวย
วัตถุประสงค
1. เพื่อวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปม เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2562
2. เพื่อกําหนดแนวทางในการนําผลการประเมินสูการพัฒนา
1

สวนที่ 2
วิธีดําเนินการ
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น ไดใหความสําคัญในการพัฒนาเกณฑการประเมินใหเกิดการสนับสนุนตอการ
ยกระดั บ ค าคะแนนดั ช นี ก ารรั บ รู ก ารทุ จ ริ ต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได
อยางเปนรูปธรรมโดยไดศึกษาขอมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือ
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ เพื่อนําไปสูการยกระดับคะแนน
ดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) ของประเทศไทยใหสูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกลาวไดสังเคราะหประเด็นการสํารวจ
ของแต ล ะแหล ง ข อ มู ล ที่ อ งค ก รความโปร ง ใสนานาชาติ (Transparency International) นํ า มาใช ใ นการ
ประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต ประกอบกับการศึกษาขอมูลทางวิชาการเพิ่มเติม การเชื่อมโยงใหเกิดความ
ตอเนื่องกับเกณฑการประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับเครื่องมืออื่นที่เกี่ยวของ ทําใหเกณฑการประเมินมี
เนื้อหาครอบคลุมหลายดาน ซึ่งเกี่ยวของกับคุณธรรม ความโปรงใส และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริต
ทางตรงและการทุจริตทางอ อมรวมไปถึงบริ บทแวดลอมที่เกี่ย วของกับการทุจ ริต ซึ่ งจะเปนประโยชน ตอ
หนวยงานในการนําไปสูการปรับปรุงแกไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในหนวยงานภาครัฐ
และสงผลตอการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได โดยจําแนกออกเปน 10 ตัวชี้วัด ไดแก
1) การปฏิบัติหนาที่
2) การใชงบประมาณ
3) การใชอํานาจ
4) การใชทรัพยสินของราชการ
5) การแกไขปญหาการทุจริต
6) คุณภาพการดําเนินงาน
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร
8) การปรับปรุงระบบการทํางาน
9) การเปดเผยขอมูล
10) การปองกันการทุจริต

2

กลุมประชากร กลุมตัวอยาง และการเก็บรวบรวมขอมูล
1. ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (สําหรับแบบ IIT) ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรของ
สํานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษา ตั้งแตระดับ ผูบริห าร ผูอํานวยการ/หั วหนา ข าราชการ/พนักงาน ไปจนถึ ง
ลูกจ าง/พนั กงานจา ง ที่ทํา งานให กับหน ว ยงาน มาเปน ระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถึงวัน ที่แจงจํานวน
บุคลากรเขาในระบบ ITA Online 2020 การกําหนดขนาดตัวอยางขั้นต่ํา เก็บตัวอยางจากผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายในไมนอยกวา 50 ตัวอยาง กรณีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผูมีสวนไดสวนเสียภายใน จํานวนนอยกวา
50 คน ใหเก็บ ขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสียภายในทั้งหมด การเก็บขอมูลตัวอยาง ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน
ตอบแบบวัดการรับรูI IT ดวยตนเอง
2. ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (สําหรับแบบ EIT)
ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่
เคยมารับบริการหรือมาติดตอกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นับตั้งแตในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนตน
มา การกําหนดขนาดตัวอยางขั้นต่ํา เก็บตัวอยางจากผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกไมนอยกวา 50 ตัวอยาง การ
เก็บขอมูลตัวอยาง ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรูE IT ดวยตนเอง
3. เว็บไซตสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สําหรับแบบ OIT)
เก็บขอมูลจากเว็บไซตสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เขารับการประเมินทั้งหมด และไมมีการ คัดเลือกกลุม
ตัวอยาง โดยผูดูแลระบบของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีหนาที่ในการตอบแบบสํารวจ หนวยงานละ 1 ชุด
การตอบแบบสํารวจ OIT ในแตละขอคําถาม ใหผูดูแลระบบของสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาระบุ URL ของ
หนาใดหนาหนึ่งบนเว็บไซตหลักของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเชื่อมโยงไปสู แหลงที่อยูของการเปดเผย
ขอมูล โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถระบุ URL ไดมากกวา 1 URL ในแตละขอ
เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)
เครื่องมือที่ใชในการประเมิน จําแนกออกเปน 3 เครื่องมือ ดังนี้
1) แบบวั ด การรั บ รู ข องผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ภายใน (Internal Integrity and Transparency
Assessment: IIT) มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ เป น การประเมิ น ระดั บ การรั บ รู ข องผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ภายในที่ มี
ตอหนวยงานตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหนาที่ การใชงบประมาณ การใชอํานาจ การใชทรัพยสินของราชการ
และการแกไขปญหาการทุจริต
2) แบบวั ด การรั บ รู ข องผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ภายนอก (External Integrity and Transparency
Assessment: EIT) มี วัตถุประสงคเพื่อเปนการประเมินระดับการรั บรูของผูมีสวนไดส วนเสียภายนอก ที่ มีต อ
หนวยงานที่ประเมินในตัวชี้วัดคุณภาพการดําเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทํางาน
3) แบบตรวจการเ ป ด เผยข อ มู ล สา ธา รณ ะ (Open Data Integrity and Transparency
3

Assessment: OIT) มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการประเมินระดับการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะของหนวยงาน
เพื่อใหประชาชนทั่วไปสามารถเขาถึงได ในตัวชี้วัดการเปดเผยขอมูล และการปองกันการทุจริต
การประมวลผลคะแนน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ตัวชี้วัด
คะแนน
เครื่องมือ
กลุมตัวอยาง
การปฏิบัติหนาที่
บุคลากรของเขตพื้นที่
การใชงบประมาณ
ไมนอยกวา 50 ตัวอยาง
แบบวัดการรับรู
การใชอํานาจ
30
ของผูมีสวนไดสวนเสีย
หากนอยกวา เก็บทั้งหมด
ภายใน (IIT)
การใชทรัพยสินของราชการ
การแกไขปญหาการทุจริต
คุณภาพการดําเนินงาน
แบบวัดการรับรู
ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกไม
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
30
ของผูมีสวนไดสวนเสีย นอยกวา 50 ตัวอยาง หาก
การปรับปรุงระบบการทํางาน
ภายนอก (EIT)
นอยกวา เก็บทั้งหมด
การเปดเผยขอมูล
แบบตรวจการเปดเผย เก็บขอมูลจากเว็บไซตเขตพื้นที่
40
การปองกันการทุจริต
ขอมูลสาธารณะ (OIT)
100

เกณฑคะแนนและระดับผลการประเมิน
AA
A
B
C
D
E
F

ระดับ
Excellence
Very Good
Good
Fair
Poor
Extremely Poor
Fail

คะแนน
95.00 – 100
85.00 – 94.99
75.00 – 84.99
65.00 – 74.99
55.00 – 64.99
50.00 – 54.99
0 – 49.99
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หมายเหตุ
ผาน
ผาน
ไมผาน
ไมผาน
ไมผาน
ไมผาน
ไมผาน

สวนที่ 3
ผลการประเมิน
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีผลการประเมิน ดังนี้
1. ผลคะแนนการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปรง ใสในการดํ าเนิน งานของสํา นักงานเขตพื้น ที่
การศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในภาพรวมระดับประเทศ จากการประเมินสํานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาทั้ ง สิ้ น 225 เขต ได ค ะแนนเฉลี่ ย ร อ ยละ 85.58 ซึ่ ง ถื อ ว า มี คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใส
ในการดําเนินงานอยูใน ระดับ A (Very Good)
2. ผลการประเมิ นคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดคะแนน 86.88 ซึ่งถือวามีคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานอยูใน ระดับ A (Very Good) โดย ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน ได
คะแนนสูงสุด 95.24 คะแนน สวนตัวชี้วัดที่ไดคะแนนต่ํากวาตัวชี้วัดอื่น ๆ คือ ตัวชี้วัดที่ 4 การใชทรัพยสินของ
ทางราชการ ไดคะแนน 76.40 คะแนน
3. ผลคะแนนการประเมิ น คุ ณธรรมและความโปร ง ใสในการดํา เนิ นงานของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ที่ผานมาตั้งแต พ.ศ. 2558 – 2562 สรุปไดดังนี้
ปงบประมาณ
2558
2559
2560
2561
2562

ผลคะแนน ITA
71.40
79.68
82.54
82.43
86.88

พัฒนาการ
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ลดลง
เพิ่มขึ้น

ผลตางของคะแนน ITA ลําดับที่จาก 225 เขต
+ 8.28
+2.86
129
- .11
139
+4.45
98

4. การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร งใสในการดํ า เนิ น งานของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครปฐมเขต 1 เปนรายตัวชี้วัด ซึ่งไดจากการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจาหนาที่
ที่ ป ฏิ บั ติ งานในสํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา ผูรั บ บริการหรือ ผูมี สว นไดส ว นเสี ย ของสํา นัก งานเขตพื้น ที่
การศึ กษา และจากเอกสารหลักฐานการเปดเผยขอมูลผานทางเว็บ ไซตของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เรียงตามลําดับคะแนนได ดังนี้
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ตัวชี้วัดที่
6
9
1
7
8
10
3
5
2
4

ประเด็นตัวชี้วัด
คุณภาพการดําเนินงาน
การการเปดเผยขอมูล ปรับปรุงระบบการทํางาน
การปฏิบัติหนาที่
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
การปรับปรุงระบบการทํางาน
การปองกันการทุจริต
การใชอํานาจ
การแกไขปญหาการทุจริต
การใชงบประมาณ
การใชทรัพยสินของราชการ
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คะแนน
95.24
91.21
89.49
88.70
86.66
86.16
83.57
79.22
77.13
76.40

ระดับ
AA
A
A
A
A
A
B
B
B
B

หมายเหตุ
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ไมผาน
ไมผาน
ไมผาน
ไมผาน

สวนที่ 4
แนวทางการการนําผลการประเมิน ITA ไปพัฒนา
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2562 ควรดําเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพและพัฒนา
คุณภาพการดําเนินงานอยางมีคุณธรรมและความโปรงใสใหตอเนื่อง โดมีแนวทางการนําผลการประเมินไปใช
ในการพั ฒ นา 2 ประเด็ น คื อ 1) การนํ า เสนอแนวทางพัฒ นาตามระดับ ผลการประเมิน และ 2) แนวทาง
การเสริ มสร า งคุ ณธรรม และความโปร งใสในสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึ กษานครปฐม เขต 1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
แนวทางพัฒนาตามระดับผลการประเมิน
แนวทางพัฒนาตามระดับผลการประเมิน จําแนกตามระดับผลการประเมินเปน 2 กลุม คือกลุมตัวชี้วัด
ที่ ต อ งดํ า เนิ น การเพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพให ดี ยิ่ ง ขึ้ น (มี ค ะแนนต่ํ า กว า ร อ ยละ 85) และกลุ ม ตั ว ชี้ วั ด ที่ ต อ ง
ดําเนินการเพื่อพัฒนาใหมีคุณภาพดีขึ้นอยางตอเนื่อง (มีคะแนนสูงกวารอยละ 85) ดังนี้
1. ตัวชี้วัดที่ตองดําเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพใหดียิ่งขึ้น (มีคะแนนต่ํากวารอยละ 85) จํานวน 4
ตัวชี้วัด ตามลําดับดังนี้
ตัวชี้วัด
แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช
1. จัดทําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง
ทรัพยสินของราชการ 2. เผยแพรแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการใหบุคลากรภายในได
รับทราบและนําไปปฏิบัติ
3. มีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการของหนวยงานอยาง
ตอเนื่อง
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช
1. จัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําป
งบประมาณ
2. เผยแพรแผนการใชจายงบประมาณประจําป
3. ใชจายงบประมาณของหนวยงานอยางคุมคา เปนไปตามวัตถุประสงค และไมเอื้อ
ประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง
4. เปดโอกาสใหบุคลากรภายในมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ
ของหนวยงานตนเองได
ตัวชี้วัดที่ 5 การแกไข 1. ทบทวนนโยบายที่เกี่ยวของกับการปองกันการทุจริต
ปญหาการทุจริต
ในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ
2. จัดทําแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน
3. แกไขปญหาการทุจริตไดอยางเปนรูปธรรม
7

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช
อํานาจ

แนวทางการพัฒนา
4. ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแกไขปญหาการทุจริตของ
หนวยงาน ที่จะตองทําใหการทุจริตในหนวยงานลดลงหรือไมมีเลย
5. สรางความเชื่อมั่นใหบุคลกรภายใน ในการรองเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายใน
หนวยงาน
6. นําผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน ไป
ปรับปรุงการทํางาน
มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบหมายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานการ
คัดเลือกบุคลากรเพื่อใหสิทธิประโยชนตาง ๆ ซึ่งจะตองเปนไปอยางเปนธรรมและไม
เลือกปฏิบัติ

2. ตัวชี้วัดที่ตองดําเนินการเพื่อพัฒนาใหมีคุณภาพดีขึ้นอยางตอเนื่อง (มีคะแนนสูงกวารอยละ 85)
ตามลําดับดังนี้
ตัวชี้วัด
แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดที่ 10 แนว
1. การจัดทําโครงการ/กิจกรรม ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มีแนวทางสอดคลองหรือ
ทางการปองกันการ สนับสนุนใหเกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของ สํานักงาน
ทุจริต
เขตพื้นที่การศึกษา
2. การดําเนินการเกี่ยวกับเจตจํานงสุจริตของผูบริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อ
การปองกันการทุจริต การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร และแผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริต
3. การทบทวนและจัดทํามาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต ประกอบดวย
3.1 มาตรการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ
3.2 มาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
3.3 มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง
3.4 มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตคอรรัปชัน
3.5 มาตรการปองกันการรับสินบน
3.6 มาตรการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชน
สวนรวม
3.7 มาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจ
ตัวชี้วัดที่ 8 แนว
1. ปรุงพัฒนาหนวยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และกระบวนการทํางานของ
ทางการปรับปรุง
หนวยงานใหดียิ่งขึ้น
ระบบการทํางาน
2. นําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงาน เพื่อใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
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ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 7 แนว
ทางการพัฒนา
ประสิทธิภาพการสื่อ
การ

ตัวชี้วัดที่ 1 การ
ปฏิบัติหนาที่

ตัวชี้วัดที่ 9 การ
เปดเผยขอมูล

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพ
การดําเนินงาน

แนวทางการพัฒนา
3. เปดโอกาสใหผูรับบริการ หรือผูมาติดตอ เขามามีสวนรวมในการปรับปรุง พัฒนา
การดําเนินงาน เพื่อใหสอดคลองกับความตองการ
4. ใหความสําคัญกับการปรับปรุงการดําเนินงานใหมีความโปรงใสมากขึ้น
1. เผยแพรขอมูลที่ถกู ตองครบถวนและเปนปจจุบนั ของหนวยงานในเรื่องตางๆ ตอ
สาธารณชนผานชองทางที่หลากหลาย สามารถเขาถึงไดงาย และไมซับซอน
2. จัดใหมีชองทางใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถสงคําติ
ชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน/การใหบริการ
3. จัดใหมีชองทางใหผูมาติดตอ สามารถรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่
4. ชี้แจงในกรณีที่มีขอกังวล สงสัยไดอยางชัดเจน
1. ปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปรงใส ปฏิบัติงานหรือดําเนินการตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไวอยางเครงครัด
2. ใหบริการอยางเทาเทียมกันไมวาจะเปนผูมาติดตอทั่วไปหรือผูมาติดตอที่รูจักกันเปน
การสวนตัว
3. ปฏิบัติงานอยางมุงมั่นเต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบตองานในหนาที่ที่
รับผิดชอบ
เปดเผยขอมูลตาง ๆ อยางชัดเจน ตอเนื่อง ใน 5 ประเด็น คือ
1. ขอมูลพื้นฐาน ไดแก ขอมูลพื้นฐาน ขาวประชาสัมพันธ และการปฏิสัมพันธ
2. การบริหารงาน ไดแก แผนดําเนินงาน การปฏิบัติงาน และการใหบริการ
3. การบริหารเงิ นงบประมาณ ไดแก แผนการใชจายงบประมาณประจําป และการ
จัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ
4. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไดแก นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
5. การดํ า เนิ น การตามนโยบายการบริ ห ารทรัพ ยากรบุค คล และหลัก เกณฑการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
6. การสงเสริมความโปรงใสในหนวยงาน ไดแก การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต
และการเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม
1. ปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กําหนดไวอยาง
เครงครัด
2. มีแนวทาง/คูมือปฏิบัติงาน และจะตองเปนไปอยางเทาเทียมกันไมเลือกปฏิบัติ
3. ใหขอมูล เกี่ย วกับ การดําเนินการ/ใหบ ริการของหน วยงานแกผูรั บบริการ ผูมา
ติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียอยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล
4. คํานึงถึงประโยชนของประชาชนและสวนรวมเปนหลัก ไมมีการเอื้อประโยชน
ใหกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุมใดกลุมหนึ่ง
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แนวทางการเสริมสรางคุณธรรม และความโปรงใสในการดําเนินงานของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
เพื่ อให การพั ฒ นาคุ ณธรรม และความโปรงใสในการดํา เนิน งานในสํานัก งานเขตพื้น ที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่องจึงกําหนดแนวทางการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
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แนวทางการเสริมสรางคุณธรรม และความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
มาตรการ
1. การเสริมสราง
ความโปรงใสใน
การปฏิบัติหนาที่

กิจกรรม / โครงการ
1. การเผยแพรขอมูล
ขาวสารที่เปนปจจุบัน
ผานชองทางการสื่อสาร
ที่มีความรวดเร็วเขาถึงงาย
และมีประสิทธิภาพ
2. การประชาสัมพันธ
เผยแพรชองทางใน
การรองเรียนการปฏิบัติ
หนาที่ของเจาหนาที่
สํานักงานเขตเพื่อกํากับ
ดูแล เฝาระวังและตรวจ
สอบการปฏิบัติ งานของ
เจาหนาที่สํานักงานเขต
3. การตรวจสอบและ
กํากับดูแลการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่ใหเปนไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อเผยแพรขอมูลพื้นฐานผลการดําเนินงานตาม
ภารกิจของสํานักงานเขตใหเจาหนาที่ภายในและผูมี
สวนไดสวนเสียภายนอกไดรับทราบ
2. เพื่อเปนการสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาค
สวนในการติดตามการดําเนินงานของสํานักงานเขต
1. เพื่อรับเรื่องรองเรียนที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติ
หนาที่ของเจาหนาที่ สํานักงานเขต และดําเนินการ
แกไข ยับยั้งการปฏิบัติงานที่ไมเหมาะสมหรือขัดตอ
ระเบียบ กฎหมาย
2. เพื่อเปนการกํากับดูแล เฝาระวังและตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่สํานักงานเขต ใหเปนไป
ตามกฎหมายและมีความโปรงใส

เปาหมาย
ระยะเวลา
มีการเปดเผยขอมูล ภายในเดือน
ผานชองทางที่เขาถึง มิถุนายน 2563
งายและเปนปจจุบัน

ประชาชนและ
เจาหนาที่ภายใน
สํานักงาน ป.ป.ช.
รับรูชองทางใน
การรองเรียน
การปฏิบัติหนาที่ของ
เจาหนาที่สํานักงาน
เขต
เพื่อเปนการตรวจสอบและกํากับดูแลการปฏิบัติงาน ผูอํานวยการ
ของเจาหนาที่สํานักงานเขตใหเปนไปตามมาตรฐาน สํานักงานเขตมี
การปฏิบัติงานและกฎหมายที่เกี่ยวของ
การตรวจสอบ
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ผูรับผิดชอบ
-กลุมอํานวยการ
-กลุมสงเสริม
การศึกษาทางไกล

ภายในเดือน
มิถุนายน 2563

-กลุมอํานวยการ
-หนวยงาน
ตรวจสอบภายใน
-กลุมกฎหมายและ
คดี

ตลอด
ปงบประมาณ
พ.ศ. 2563

-ทุกกลุมงาน

มาตรการ

กิจกรรม / โครงการ
ตามขั้นตอน มาตรฐานใน
การปฏิบัติงานและ
กฎหมายที่เกี่ยวของ

2. การปองกันการ
ทุจริตและ
ผลประโยชนทับ
ซอน

1. การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตประจําปและ
การกําหนดแนวทางใน
การจัดการความเสี่ยง
เพื่อปองกันการทุจริตและ
ผลประโยชนทับซอน
2. การสงเสริมองคความรู
เกี่ยวกับการปองกัน
การขัดกันระหวาง
ประโยชนสวนบุคคลกับ
ประโยชนสวนรวมสําหรับ
ขาราชการและลูกจาง
สํานักงานเขต

วัตถุประสงค

เปาหมาย
และกํากับดูแล
การปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ภายใน
กลุมงาน
เพื่อประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจําป
รายงานประเมิน
งบประมาณ พ.ศ. 2563
ความเสี่ยงและ
แนวทางใน
การจัดการความเสี่ยง
เพื่อปองกันการทุจริต
และผลประโยชน
ทับซอน
เพื่อเผยแพรองคความรู เกี่ยวกับ
เจาหนาที่ภายใน
การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชน สํานักงานเขต ไดมี
สวนบุคคลกับประโยชนสวนรวมสําหรับขาราชการ การศึกษาและ
และลูกจางสํานักงานเขตใหกับเจาหนาที่ภายใน
ทบทวนความรู
สํานักงานเขต
เกี่ยวกับการปองกัน
การขัดกันระหวาง
ประโยชนสวนบุคคล
กับประโยชน
สวนรวม
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ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

ภายในเดือน
มิถุนายน 2563

-กลุมกฎหมายและ
คดี

ภายในเดือน
มิถุนายน 2563

-กลุมกฎหมายและ
คดี

มาตรการ
3. เจตจํานงสุจริต
ของผูบริหารและ
การเสริมสราง
วัฒนธรรมคุณธรรม

กิจกรรม / โครงการ
1. การเผยแพร
ประชาสัมพันธเจตจํานง
สุจริตของผูอํานวยการ
สํานักงานเขต

2. การจัดกิจกรรม
เสริมสรางวัฒนธรรม
องคกร ที่สงเสริมคานิยม
สุจริตและตอตานการ
ทุจริตทุกรูปแบบ

3. การเผยแพร
ประชาสัมพันธแนวทาง

วัตถุประสงค
1. เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธใหเจาหนาที่
ภายในสํานักงานเขต และสาธารณชนไดรับทราบถึง
เจตจํานงสุจริตของผูอํานวยการสํานักงานเขต
2. เพื่อสรางเจาหนาที่สํานักงานเขตและสาธารณชน
มีความเชื่อมั่นในการนําองคกรดวยความซื่อสัตย
สุจริตของ
ผูบริหารสํานักงานเขต
3. เพื่อเสริมภาพลักษณความเปนองคกรที่ปราศจาก
การทุจริตทุกรูปแบบ
เพื่อเปนการปลูกฝง ปลุกจิตสํานึกและเสริมสราง
วัฒนธรรมองคกรที่มีคุณธรรมและตอตานการทุจริต
ทุกรูปแบบบรรจุ ในหลักสูตรการอบรมบุคลากร
ภายในสํานักงานเขต ทุกกลุมงาน

เพื่อเปนการสรางความรูและความเขาใจตลอดจน
วิธีการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของ
สํานักงานเขต
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เปาหมาย
เจาหนาที่ภายใน
สํานักงานเขต และ
สาธารณชนมีคูวาม
เชื่อมั่นและยอมรับใน
ภาพลักษณของ
สํานักงานเขต
ในการเปนองคกรที่
ปราศจากการทุจริต
ทุกรูปแบบ
มีกิจกรรมเสริมสราง
วัฒนธรรมองคกร
ที่สงเสริมคานิยม
สุจริตและตอตาน
การทุจริตและ
ตอตานการทุจริตทุก
รูปแบบอยางนอย
๒ กิจกรรม
เจาหนาที่สํานักงาน
เขต มีความตระหนัก
และประพฤติปฏิบัติ

ระยะเวลา
ภายในเดือน
กันยายน 2562

ผูรับผิดชอบ
-กลุมอํานวยการ
-กลุมสงเสริม
การศึกษาทางไกล

ภายในเดือน
กันยายน 2562

-กลุมอํานวยการ

ภายในเดือน
กันยายน 253

-กลุมกฎหมายและ
คดี

มาตรการ

กิจกรรม / โครงการ
การปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรม
4. มาตรการภายใน 1. การเผยแพรและ
เพื่อปองกันการ
เสริมสรางการรับรูถึง
ทุจริต
การดําเนินงานใน
การขับเคลื่อนการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ
ของสํานักงานเขต

วัตถุประสงค

1. เพื่อใหเกิดการรับรูและตระหนักถึงความสําคัญใน
การรวมกันขับเคลื่อนการดําเนินงานของสํานักงาน
เขตใหเปนไปตามแนวทางการประเมินคุณธรรม และ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(ITA)
2. เพื่อใหเกิดความรวมมือในการเขาประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (ITA) ของเจาหนาที่สํานักงานเขต
ในฐานะผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) ของ
สํานักงานเขต
2. การเผยแพรและสราง เพื่อใหเจาหนาที่สํานักงานเขต
การรับรูถึงแผนปฏิบัติ
ทุกกลุมงานไดรับทราบและมีสวนรวมในการ
การปองกันการทุจริต
ขับเคลื่อนและสนับสนุนกิจกรรม/โครงการตาม
ประจําปใหกับเจาหนาที่ แผนปฏิบัติการปองกันทุจริตประจําปงบประมาณ
ภายในสํานักงานเขตไดรับ พ.ศ. 2562 ของสํานักงานเขต
ทราบ
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เปาหมาย
ตนตามประมวล
จริยธรรม
เจาหนาที่สํานักงาน
เขต มีความตระหนัก
และเห็นความสําคัญ
ตลอดจนเขามามีสวน
รวมในการขับเคลื่อน
การประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสใน
การดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ
(ITA)
เจาหนาที่สํานักงาน
ทุกกลุมงานได
รับทราบและมีสวน
รวมในการขับเคลื่อน
และสนับสนุน
กิจกรรม/โครงการ
ตามแผนปฏิบัติ

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

ภายในเดือน
มิถุนายน 2562

-กลุมกฎหมายและ
คดี

ภายในเดือน
กันยายน

-กลุมบริหารบุคคล
-กลุมกฎหมายและ
คดี

มาตรการ

กิจกรรม / โครงการ

วัตถุประสงค

3. การเผยแพรและสราง
การรับรูถึงมาตรการ
ภายในเพื่อปองกันการ
ทุจริตของสํานักงานเขต
และการปฏิบัติตาม
มาตรการภายในเพื่อ
ปองกันการทุจริต

เพื่อสรางการรับรูถึงมาตรการภายในสํานักงานเขต
ในการปองกันการทุจริตในแตละดาน ดังนี้
- มาตรการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ
- มาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม
- มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง
-มาตรการการจัดการเรื่องรองเรียน
การทุจริต
- มาตรการในการปองกันการรับสินบน
- มาตรการปองกันการขัดกันระหวางประโยชนสวน
ตนกับผลประโยชนสว นรวม
- มาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจ
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เปาหมาย
ระยะเวลา
การปองกันทุจริต
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ของ
สํานักงานเขต
เจาหนาที่สํานักงาน ภายในเดือน
เขตทุกกลุมงาน รับรู กันยายน 2563
ถึงมาตรการภายใน
สํานักงานเขต
ในการปองกัน
การทุจริตในแต
ละดาน ตลอดจนนํา
แนวทางตาม
มาตรการไปปฏิบัติ
เพื่อสรางคุณภาพ

ผูรับผิดชอบ

-ทุกกลุมงาน

ภาคผนวก
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แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) ใชเก็บรวบรวมขอมูลในตัวชี้วัดที่ 1 – 5
นอยที่สุด
หรือไมมีเลย

ประเด็นการประเมิน

นอย

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่
I1 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงาน/ใหบริการ แกผูมาติดตอ ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด
� โปรงใสเปนไปตามขั้นตอนที่กาํ หนด
� โปรงใสเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
I2 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงาน/ใหบริการ แกผูมาติดตอทั่ว ๆ ไป กับผูมาติดตอที่รูจักเปนการ สวนตัวอยางเทา
เทียมกัน มากนอยเพียงใด
I3 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมในการ ปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร
� มุงผลสําเร็จของงาน
� ใหความสําคัญกับงานมากกวาธุระสวนตัว
� พรอมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง
ประเด็นการประเมิน
I4 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเรียกรับสิ่งดังตอไปนี้ จากผูมาติดตอ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ หรือไม
� เงิน
� ทรัพยสิน
� ประโยชนอื่น ๆ ที่อาจคํานวณเปนเงินได เชน การลดราคา การรับความบันเทิง เปนตน
หมายเหตุ: เปนการเรียกรับที่นอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนดใหรับได เชน คาธรรมเนียม คาบริการ คาปรับ เปนตน
I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ใหกันในโอกาสตาง ๆ โดยปกติ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาท
ที่ปฏิบัติกัน ในสังคมแลว บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการรับสิ่งดังตอไปนี้ หรือไม
� เงิน
� ทรัพยสิน
� ประโยชนอื่น ๆ ที่อาจคํานวณเปนเงินได เชน การลดราคา การรับความบันเทิง เปนตน
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มาก

มาก
ที่สุด

มี

ไมมี

นอยที่สุด
หรือไมมีเลย

ประเด็นการประเมิน

นอย

ประเด็นการประเมิน
I6 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการใหสิ่งดังตอไปนี้ แกบุคคลภายนอกหรือ ภาคเอกชน เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีและคาดหวังใหมีการตอบแทนใน
อนาคต หรือไม
� เงิน
� ทรัพยสิน
� ประโยชนอื่น ๆ เชน การยกเวนคาบริการ การอํานวยความสะดวกเปนกรณี พิเศษ เปนตน
นอยที่สุด
ประเด็นการประเมิน
นอย
หรือไมมีเลย
ตัวชี้วัดที่ 2 การใชงบประมาณ
I7 ทานรูเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณประจําป ของหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด
I8 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ โดยคํานึงถึง ประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด
� คุมคา
� ไมบดิ เบือนวัตถุประสงคของงบประมาณที่ตั้งไว
I9 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพื่อประโยชน สวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด
I10 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงิน ที่เปนเท็จ เชน คาทํางานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณคาเดินทาง ฯลฯ
มากนอยเพียงใด
I11 หนวยงานของทาน มีการจัดซื้อจัดจาง/การจัดหา พัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังตอไปนี้มากนอยเพียงใด
� โปรงใส ตรวจสอบได
� เอื้อประโยชนใหผูประกอบการรายใดรายหนึ่ง
I12 หนวยงานของทาน เปดโอกาสใหทาน มีสว นรวม ในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ ตามประเด็นดังตอไปนีม้ ากนอยเพียงใด
� สอบถาม
� ทักทวง
� รองเรียน
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มาก
มี

มาก

มาก
ที่สุด
ไมมี

มาก
ที่สุด

นอยที่สุด
หรือไมมีเลย

ประเด็นการประเมิน
ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอํานาจ
I13 ทานไดรับมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด
หมายเหตุ: การมอบหมาย หมายถึง การมอบหมายงานตามตําแหนงหนาที่
I14 ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับ คุณภาพของผลงานอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด
I15 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการ ฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษาอยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด
I16 ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาสั่งการใหทําธุระสวนตัว ของผูบังคับบัญชา มากนอยเพียงใด
I17 ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาสั่งการใหทําในสิ่งที่ไม ถูกตอง หรือมีความเสี่ยงตอการทุจริต มากนอยเพียงใด
I18 การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของทาน มีลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด
ตัวชี้วัดที่ 4 การใชทรัพยสินของราชการ
I19 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสิน ของราชการ ไปเปนของสวนตัว หรือนําไปใหกลุมหรือพวกพอง มากนอยเพียงใด
I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของ ราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน มีความ สะดวก มากนอยเพียงใด
I21 ถาตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการไปใช ปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการขออนุญาต อยางถูกตอง มากนอยเพียงใด
I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนําทรัพยสิน ของราชการไปใช โดยไมไดขออนุญาตอยางถูกตอง จากหนวยงานของ
ทาน มากนอยเพียงใด
I23 ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เกี่ยวกับ การใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง มากนอยเพียงใด
I24 หนวยงานของทาน มีการกํากับดูแลและตรวจสอบ การใชทรัพยสินของราชการ เพื่อปองกันไมให มีการนําไปใชประโยชน
สวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด
ตัวชี้วัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต
I25 ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ให ความสําคัญกับการตอตานการทุจริต มากนอยเพียงใด
ประเด็นการประเมิน
I26 หนวยงานของทาน มีการดําเนินการ ดังตอไปนี้ หรือไม
� ทบทวนนโยบายหรือมาตรการปองกันการทุจริตในหนวยงานใหมปี ระสิทธิภาพ
� จัดทําแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน
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นอย

มาก

มาก
ที่สุด

มี

ไมมี

นอยที่สุด
หรือไมมีเลย

ประเด็นการประเมิน
I27 ปญหาการทุจริตในหนวยงานของทาน ไดรับการแกไข มากนอยเพียงใด
หมายเหตุ: หากทานเห็นวาหนวยงานของทานไมมีปญหาการทุจริตใหตอบ “มากที่สุด”
I28 หนวยงานของทาน มีการดําเนินการดังตอไปนี้ ตอการทุจริตในหนวยงาน มากนอยเพียงใด
หมายเหตุ: หากหนวยงานของทานไมมีการทุจริต จึงทําใหไมมีการลงโทษทางวินัย ใหตอบ "มากที่สุด"
� เฝาระวังการทุจริต
� ตรวจสอบการทุจริต
� ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต
I29 หนวยงานของทาน มีการนําผลการตรวจสอบของฝาย ตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการ
ทํางาน เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน มากนอยเพียงใด
หมายเหตุ: ฝายตรวจสอบภายใน หมายถึง สวนงานตรวจสอบภายในของหนวยงาน ฝายตรวจสอบภายนอก หมายถึง หนวยงานที่
มีอํานาจหนาที่ตรวจสอบการดําเนินงานของ หนวยงานภาครัฐ เชน สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) เปนตน
� สามารถรองเรียนและสงหลักฐานไดอยางสะดวก
� สามารถติดตามผลการรองเรียนได
� มั่นใจวาจะมีการดําเนินการอยางตรงไปตรงมา
� มั่นใจวาจะปลอดภัยและไมมีผลกระทบตอตนเอง
I30 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้น ในหนวยงานของทาน ทานมีความคิดเห็นตอประเด็น ดังตอไปนี้ อยางไร
� สามารถรองเรียนและสงหลักฐานไดอยางสะดวก
� สามารถติดตามผลการรองเรียนได
� มั่นใจวาจะมีการดําเนินการอยางตรงไปตรงมา
� มั่นใจวาจะปลอดภัยและไมมีผลกระทบตอตนเอง
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นอย

มาก

มาก
ที่สุด

แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)
ใชเก็บรวบรวมขอมูลในตัวชี้วัดที่ 6 – 8
นอยที่สุด
นอย
หรือไมมีเลย

ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน
E1 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ ใหบริการแกทาน ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอย เพียงใด
� โปรงใสเปนไปตามขั้นตอนที่กาํ หนด
� โปรงใสเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
E2 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ ใหบริการแกทานกับผูมาติดตอคนอื่น ๆ อยางเทาเทียมกัน มากนอยเพียงใด
E3 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ใหขอมูลเกี่ยวกับ การดําเนินการ/ใหบริการแกทานอยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือ
บิดเบือนขอมูลมากนอยเพียงใด
ประเด็นการประเมิน
E4 ในระยะเวลา 1 ปที่ผานมา ทานเคยถูกเจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ รองขอใหจายหรือใหสิ่งดังตอไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ
อนุญาต หรือใหบริการ หรือไม
หมายเหตุ: เปนการใหที่นอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนด เชน คาธรรมเนียม คาบริการ คาปรับ เปนตน
� เงิน
� ทรัพยสิน
� ประโยชนอื่น ๆ ที่อาจคํานวณเปนเงินได เชน การลดราคา การใหความบันเทิง เปนตน
นอยที่สุด
ประเด็นการประเมิน
นอย
หรือไมมีเลย
E5 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการดําเนินงาน โดย คํานึงถึงประโยชนของประชาชนและสวนรวมเปนหลัก มากนอยเพียงใด
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
E6 การเผยแพรขอมูลของหนวยงานที่ทานติดตอ มีลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด
� เขาถึงงาย ไมซบั ซอน
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มาก
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มาก
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ที่สุด

นอยที่สุด
นอย
หรือไมมีเลย

ประเด็นการประเมิน
� มีชองทางหลากหลาย
E7 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือ ขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจน มากนอย เพียงใด
ประเด็นการประเมิน
E8 หนวยงานที่ทานติดตอ มีชองทางรับฟงคําติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ การดําเนินงาน/การใหบริการ หรือไม

นอยที่สุด
นอย
หรือไมมีเลย

ประเด็นการประเมิน

E9 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการชี้แจงและตอบคําถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดําเนินงานไดอยาง ชัดเจน มากนอย
เพียงใด หมายเหตุ: หากทานไมมีขอกังวลสงสัยใหตอบ “มากที่สดุ ”
ประเด็นการประเมิน
E10 หนวยงานที่ทานติดตอ มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของ เจาหนาที่ในหนวยงาน หรือไม
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน
E11 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ มีการ ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การใหบริการใหดีขึ้น มากนอยเพียงใด
หมายเหตุ: หากทานติดตอครั้งแรก ใหเปรียบเทียบกับคุณภาพการปฏิบัติงาน/การใหบริการที่ทานคาดหวังไว กอนมาติดตอ
E12 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและ ขั้นตอนการดําเนินงาน/การใหบริการใหดีขึ้น มากนอย เพียงใด
หมายเหตุ: หากทานติดตอครั้งแรก ใหเปรียบเทียบกับวิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน/การใหบริการที่ทาน คาดหวังไวกอนมาติดตอ
E13 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงาน/ การใหบริการ ใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม
E14 หนวยงานที่ทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขาไปมีสวนรวม ในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน/การ
ใหบริการ ของหนวยงานใหดีขึ้น มากนอยเพียงใด
หมายเหตุ: การมีสวนรวม เชน รวมวางแผน รวมดําเนินการ รวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรวมติดตาม ประเมินผล เปนตน
E15 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงการ ดําเนินงาน/การใหบริการ ใหมีความโปรงใสมากขึ้น มากนอยเพียงใด
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แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
ใชเก็บรวบรวมขอมูลในตัวชี้วัดที่ 9 – 10
ขอ

ขอมูล

รายละเอียดขอมูลที่เผยแพรy
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล

ตัวชี้วัดยอยที่ 9.1 ขอมูลพื้นฐาน
ขอมูลพืน้ ฐาน
O1 โครงสราง
o แสดงแผนผังแสดงโครงสรางการแบงสวนราชการของหนวยงาน
หนวยงาน
o ประกอบดวยตําแหนงที่สําคัญ และการแบงสวนงานภายใน เชน กลุม หนวย องคคณะ
บุคคล เปนตน
O2 ขอมูลผูบริหาร
o แสดงรายนามของผูบ ริหารของหนวยงาน
o ประกอบดวยชื่อ-นามสกุล ตําแหนง รูปถาย ชองทางการติดตอ ผูบ ริหารสูงสุดหรือ
หัวหนาหนวยงาน และผูดํารงตําแหนงทางการ บริหารของหนวยงาน
O3 อํานาจหนาที่
o แสดงขอมูลหนาที่และอํานาจของหนวยงานตามที่กฎหมายกําหนด
O4 แผนพัฒนา
o แสดงแผนการดําเนินภารกิจของหนวยงานที่มีระยะมากกวา 1 ป
คุณภาพการศึกษา o มีขอมูลรายละเอียดของแผนฯเชน ยุทธศาสตร หรือแนวทาง เปาหมาย ตัวชี้วัด เปนตน
o เปนแผนที่มีระยะเวลาบังคับใชครอบคลุมป พ.ศ. 2563
O5 ขอมูลการติดตอ แสดงขอมูลการติดตอ ดังนี้
o ที่อยูหนวยงาน
o หมายเลขโทรศัพท o หมายเลขโทรสาร
o ที่อยูไปรษณียอเิ ล็กทรอนิกส (e–mail)
o แผนที่ตั้งหนวยงาน
O6 กฎหมายที่
o แสดงกฎหมายทีเ่ กี่ยวของกับการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหนวยงาน เชน
เกี่ยวของ
- พรบ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
- พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่ แกไขเพิ่มเติม
- พรบ.ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม
- พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
- พรบ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และที่แกไขเพิ่มเติมเปนตน
ขาวประชาสัมพันธ
O7 ขาว
o แสดงขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตามอํานาจ หนาที่หรือภารกิจ
ประชาสัมพันธ
ของหนวยงาน
o เปนขอมูลขาวสารที่เกิดขึ้นในป พ.ศ. 2563
การปฏิสัมพันธขอมูล
O8 Q&A
o แสดงชองทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามขอมูลตาง ๆ ได และหนวยงานสามารถ
สื่อสารใหคําตอบกับสอบถามได โดยมีลักษณะ เปนการสื่อสารไดสองทาง เชน Web
board, กลองขอความถาม-ตอบ เปนตน
8
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รายละเอียดขอมูลที่เผยแพรy
o สามารถเชื่อมโยงไปยังชองทางขางตนไดจากเว็บไซตหลักของ หนวยงาน
O9 Social Network o แสดงเครือขายสังคมออนไลนของหนวยงาน เชน Facebook หรือ Line หรือ Twitter
หรือ Instagram เปนตน
o สามารถเชื่อมโยงไปยังชองทางขางตนไดจากเว็บไซตหลักของ หนวยงาน
ตัวชี้วัดยอยที่ 9.2 การบริหารงาน
แผนดําเนินงาน
O10 แผนปฏิบัติ
o แสดงแผนการดําเนินภารกิจของหนวยงานที่มีระยะ 1 ปมีขอมูล รายละเอียดของแผนฯ
ราชการประจําป เชน โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช ระยะเวลาในการดําเนินการ เปนตน
o เปนแผนที่มีระยะเวลาบังคับใชในปงบประมาณ พ.ศ. 2563
O11 รายงานการกํากับ o แสดงความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป
ติดตาม การ
o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความกาวหนา เชน ความกาวหนาการ ดําเนินการแตละ
ดําเนินงาน ราย
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช ดําเนินงาน เปนตน
o เปนขอมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส
O12 รายงานผลการ
o แสดงผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป
ดําเนินงาน
o มีขอมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินงาน เชน ผลการดําเนินการ โครงการหรือ
ประจําป
กิจกรรม ผลการใชจายงบประมาณ ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตาม
เปาหมาย เปนตน
o เปนรายงานผลการดําเนินงานของปงบประมาณ พ.ศ. 2562
การปฏิบัติงาน
O13 คูมือหรือมาตรฐาน คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน จะตองมีขอมูลเกี่ยวกับ คูมือหรือมาตรฐานการ
การปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานของขาราชการ และพนักงาน ราชการรายบุคคล ทุกกลุมงาน พรอม
รายละเอียด
การใหบริการ
หมายเหตุ: *การใหบริการ หมายถึง การใหบริการตามอํานาจหนาที่หรือภารกิจของหนวยงาน
O14 คูมือหรือ
o แสดงคูมือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจาหนาที่ของหนวยงานใช ยึดถือปฏิบัติใหเปน
มาตรฐานการ
มาตรฐานเดียวกัน
ใหบริการ
o มีขอมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เชน เปนคูมือปฏิบัติ ภารกิจใด สําหรับ
เจาหนาที่หรือพนักงานตําแหนงใด กําหนดวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัตอิ ยางไร เปนตน
O15 ขอมูลเชิงสถิติ
o แสดงขอมูลสถิติการใหบริการตามภารกิจของหนวยงาน
การใหบริการ
o เปนขอมูลการใหบริการที่เกิดขึน้ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563
O16 รายงานผลการ
o แสดงผลสํารวจความพึงพอใจการใหบริการตามอํานาจหนาที่หรือ ภารกิจของหนวยงาน
สํารวจความพึงพอ o เปนรายงานผลของปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ใจการใหบริการ
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รายละเอียดขอมูลที่เผยแพรy
o แสดงชองทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอํานาจ หนาที่ภารกิจของ
หนวยงานผานชองทางออนไลน เพื่อชวยอํานวย ความสะดวกแกผขู อรับบริการ
o สามารถเขาถึงหรือเชื่อมโยงไปยังชองทางขางตนไดจากเว็บไซตหลัก ของหนวยงาน
ตัวชี้วัดยอยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใชจายงบประมาณประจําป
O18 แผนการใชจาย
o แสดงแผนการใชจายงบประมาณของหนวยงานที่มีระยะ 1 ป
งบประมาณ
o มีขอมูลรายละเอียดของแผนฯ เชน งบประมาณตามแหลงที่ไดรับ การจัดสรร
ประจําป
งบประมาณตามประเภทรายการใชจาย เปนตน
o เปนแผนที่มรี ะยะเวลาบังคับใชในปงบประมาณ พ.ศ. 2563
O19 รายงานการกํากับ o แสดงความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนการใชจาย งบประมาณประจําป
ติดตาม การใช
o มีขอมูลรายละเอียดความกาวหนา เชน ความกาวหนาการใชจาย งบประมาณ เปนตน
จายงบ ประมาณ o เปนขอมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายไตรมาส
O20 รายงานผลการใช o แสดงผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณประจําป
จายงบประมาณ o มีขอมูลรายละเอียดสรุปผลการใชจายงบประมาณ เชน ผลการ ใชจายงบประมาณ
ประจําป
ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ ตามเปาหมาย เปนตน
o เปนรายงานผลของปงบประมาณ พ.ศ. 2562
การ จัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัด o แสดงแผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หนวยงาน จะตองดําเนินการ
จางหรือแผนการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
จัดหาพัสดุ
o เปนขอมูลการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณ พ.ศ. 2563
O22 ประกาศตาง ๆ
o แสดงประกาศตามที่หนวยงานจะตองดําเนินการตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจาง
เกี่ยวกับการจัดซื้อ และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เชน ประกาศ เชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัด
จัดจางหรือการ
จาง เปนตน
จัดหาพัสดุ
o เปนขอมูลการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณ พ.ศ. 2563
O23 สรุปผลการจัดซื้อ o แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน
จัดจางหรือการ
o มีขอมูลรายละเอียดผลการจัดซือ้ จัดจาง เชน งานที่ซื้อหรือจาง วงเงินที่ ซื้อหรือจาง
จัดหาพัสดุราย
ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา และราคาที่ เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก
เดือน
และราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่ และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง เปนตน
o จําแนกขอมูลเปนรายเดือน (กรณีไมมีการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนใดให ระบุวาไมมี
การจัดซื้อจัดจาง)
o เปนขอมูลการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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อํานวยการ

การเงินฯ

การเงินฯ

การเงินฯ

การเงินฯ

การเงินฯ

การเงินฯ

ขอ
ขอมูล
O24 รายงานผลการ
จัดซื้อจัดจางหรือ
การจัดหาพัสดุ
ประจําป

รายละเอียดขอมูลที่เผยแพรy
o แสดงผลการจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน
o มีขอมูลรายละเอียด เชน งบประมาณที่ใชในการจัดซื้อจัดจาง ปญหา อุปสรรค
ขอเสนอแนะ เปนตน
o เปนรายงานผลของปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัดยอยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการ
o แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มจี ุดมุงหมายหรือ วัตถุประสงค เพื่อ
บริหารทรัพยากร กอใหเกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความ โปรงใสและมีคณ
ุ ธรรม
บุคคล
o เปนนโยบายของผูบริหารสูงสุดหรือผูบริหารทีไ่ ดรับมอบหมาย หรือนโยบายที่กําหนดใน
นามของหนวยงาน
o เปนนโยบายที่ยังใชบังคับในหนวยงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2563
O26 การดําเนินการ
o แสดงการดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เชน การวางแผนกําลังคน การ
ตามนโยบาย การ สรรหาคนดีคนเกงเพื่อปฏิบัติงานตาม ภารกิจของหนวยงาน การพัฒนาบุคลากร การสรางทาง
บริหารทรัพยากร กาวหนา ในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแตงตั้งบุคลากร การประเมินผล
บุคคล
การปฏิบัติงาน การสงเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย ของบุคลากรใน หนวยงาน เปนตน
o เปนการดําเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ตามขอ
O25 หรือเปนไปตามกิจกรรมที่อยูภ ายใต นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามขอ
O25
o เปนการดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2563
O27 หลักเกณฑการ
แสดงหลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้
บริหารและพัฒนา o หลักเกณฑการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร o หลักเกณฑการบรรจุและแตงตั้ง
ทรัพยากรบุคคล บุคลากร o หลักเกณฑการพัฒนาบุคลากร o หลักเกณฑการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานบุคลากร
o หลักเกณฑการใหคุณใหโทษและการสรางขวัญกําลังใจ
o เปนหลักเกณฑที่ยังใชบังคับในหนวยงาน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563
O28 รายงานผลการ
o แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บริหารและพัฒนา o มีขอมูลรายละเอียดของการดําเนินการ เชน ผลการดําเนินการตาม นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะหการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล เปนตน
ประจําป
o เปนรายงานผลการดําเนินงาน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตัวชี้วัดยอยที่ 9.5 การสงเสริมความโปรงใส
O29 แนวปฏิบัติการ
o แสดงคูมือหรือแนวทางการดําเนินการตอเรื่องรองเรียนที่เกี่ยวของ กับการทุจริตและ
จัดการ เรื่อง
ประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของหนวยงาน
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การเงินฯ

บริหารงาน
บุคคลฯ

บริหารงาน
บุคคลฯ

บริหารงาน
บุคคลฯ

- บริหารงาน
บุคคลฯ
- พัฒนาครูฯ

- กฎหมายและ
คดี

ขอ

ขอมูล
รองเรียนการ
ทุจริต

รายละเอียดขอมูลที่เผยแพรy
o มีขอมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เชน รายละเอียดวิธีการ ที่บุคคลภายนอกจะทํา
การรองเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการ ในการจัดการตอเรื่องรองเรียน สวนงานที่
รับผิดชอบ ระยะเวลา ดําเนินการ เปนตน
O30 ชองทางแจงเรื่อง o แสดงชองทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจงเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตและ
รองเรียน การ
ประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของหนวยงานผานทาง ชองทางออนไลน
ทุจริต
o สามารถเขาถึงหรือเชื่อมโยงไปยังชองทางขางตนไดจากเว็บไซตหลัก ของหนวยงาน
O31 ขอมูลเชิงสถิติเรื่อง o แสดงขอมูลสถิตเิ รื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ เจาหนาที่ของ
รองเรียน การ
หนวยงาน
ทุจริตประจําป
o มีขอมูลความกาวหนาการจัดการเรื่องรองเรียนเชน จํานวนเรื่อง เรื่องที่ดําเนินการแลว
เสร็จ เรื่องที่อยูระหวางดําเนินการ เปนตน(กรณีไมมีเรื่องรองเรียนใหระบุไมมีเรื่อง
รองเรียน)
o เปนขอมูลในปงบประมาณ พ.ศ. 2563
การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม
O32 ชองทางการรับฟง o แสดงชองทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นตอการ ดําเนินงานตาม
ความคิดเห็น
อํานาจหนาที่หรือภารกิจของหนวยงานผานทาง ชองทางออนไลน
o สามารถเขาถึงหรือเชื่อมโยงไปยังชองทางขางตนไดจากเว็บไซตหลัก ของหนวยงาน
O33 การเปดโอกาสให o แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปดโอกาสให ผูม สี วนไดสวนเสียไดมี
เกิดการมีสวนรวม สวนรวมในการดําเนินงานตามภารกิจของ หนวยงาน เชน รวมวางแผน รวมดําเนินการ
รวมแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และรวมติดตามประเมินผล เปนตน
o เปนการดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริต
ตัวชี้วัดยอยที่ 10.1 การดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริต
เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร
O34 เจตจํานงสุจริต
o แสดงเนื้อหาเจตนารมณหรือคํามั่นวาจะปฏิบตั ิหนาที่และบริหาร หนวยงานอยาง
ของผูบริหาร
ซื่อสัตยสุจริต โปรงใส และเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยจัดทําอยางนอย 2 ภาษา
ไดแก ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
o ดําเนินการโดยผูบริหารสูงสุดคนปจจุบันของหนวยงาน
O35 การมีสวนรวมของ o แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีสวนรวมของผูบริหารสูงสุดคนปจจุบัน
o เปนการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงใหเห็นถึงการให ความสําคัญกับการปรับปรุง
ผูบริหาร
พัฒนา และสงเสริมหนวยงานดาน คุณธรรมและความโปรงใส
o เปนการดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2563
การประเมินความเสี่ยงเพื่อปองกันการทุจริต
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- กฎหมายและ
คดี
- DLICT
- กฎหมายและ
คดี

- DLICT
- อํานวยการ
ทุกกลุม

- อํานวยการ

- อํานวยการ

ขอ
ขอมูล
รายละเอียดขอมูลที่เผยแพรy
O36 การประเมินความ o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงานหรือการปฏิบตั ิ หนาที่ที่อาจ
เสี่ยงการทุจริต
กอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวาง ผลประโยชนสว นตนกับผลประโยชน
ประจําป
สวนรวมของหนวยงาน
o มีขอมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เชน เหตุการณความเสี่ยง และระดับของความ
เสี่ยง มาตรการและการดําเนินการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง เปนตน
o เปนการดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2563
O37 การดําเนินการ
o แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง ในกรณีที่อาจ
เพื่อจัดการ ความ กอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวาง ผลประโยชนสว นตนกับผลประโยชน
เสี่ยงการทุจริต
สวนรวมของหนวยงาน
o เปนกิจกรรมหรือการดําเนินการที่สอดคลองกับมาตรการหรือการ ดําเนินการเพื่อ
บริหารจัดการความเสี่ยงตามขอ O36
o เปนการดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2563
การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร
O38 การเสริมสราง
o แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสราง วัฒนธรรมองคกรให
วัฒนธรรมองคกร เจาหนาที่ของหนวยงานมีทัศนคติ คานิยมในการ ปฏิบตั ิงานอยางซื่อสัตยสุจริต อยาง
ชัดเจน
o เปนการดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
O39 แผนปฏิบัติการ
o แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงคเพื่อปองกันการทุจริตหรือ พัฒนาดานคุณธรรม
ปองกันการทุจริต และความโปรงใสของหนวยงาน
ประจําป
o มีขอมูลรายละเอียดของแผนฯ เชน โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ชวงเวลาดําเนินการ
เปนตน
o เปนแผนที่มรี ะยะเวลาบังคับใชครอบคลุมปงบประมาณ พ.ศ. 2563
O40 รายงานการกํากับ o แสดงความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน การทุจริต
ติดตามการดําเนิน o มีขอมูลรายละเอียดความกาวหนา เชน ความกาวหนาการดําเนินการ แตละโครงการ/
การปองกันการ
กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช ดําเนินงาน เปนตน
ทุจริตประจําป
o เปนขอมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 6 เดือน
O41 รายงานผลการ
o แสดงผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
ดําเนินการ
o มีขอมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินการ เชน ผลการดําเนินการ โครงการหรือ
ปองกันการทุจริต กิจกรรม ผลการใชจายงบประมาณ ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตาม
ประจําป
เปาหมายเปนตน
o ใชรายงานผลการดําเนินงาน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
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- กฎหมายและ
คดี
- อํานวยการ

- กฎหมายและ
คดี
- อํานวยการ

- อํานวยการ

อํานวยการ

อํานวยการ

อํานวยการ

ขอ
ขอมูล
รายละเอียดขอมูลที่เผยแพรy
รางผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดยอย 10.2 มาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริต
O42 มาตรการสงเสริม o แสดงการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดําเนินงานของ
- อํานวยการ
คุณธรรม และ
หนวยงานภาครัฐ ในป งบประมาณ พ.ศ. 2562
ความโปรงใส
o มีขอมูลรายละเอียดการวิเคราะห เชน ประเด็นที่เปนขอบกพรอง หรือจุดออนที่จะตอง
ภายใน หนวยงาน แกไขโดยเรงดวน ประเด็นที่จะตองพัฒนาใหดีขึ้น แนวทางการนําผลการวิเคราะหไปสูการ
ปฏิบัติของหนวยงาน เปนตน
o มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานใหดี
ขึ้น ซึ่งสอดคลองตามผลการวิเคราะหฯ โดยมี รายละเอียดตาง ๆ เชน การกําหนด
ผูรับผิดชอบหรือผูที่เกี่ยวของ การ กําหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกําหนดแนว
ทางการกํากับ ตดิตาม ใหนําไปสูการปฏิบัติและการรายงานผล เปนตน
O43 การดําเนินการ
o แสดงผลการดําเนินการตามมาตรการเพื่อสงเสริมคุณธรรมและ ความโปรงใสภายใน
- อํานวยการ
ตาม มาตรการ
หนวยงาน
สงเสริมคุณธรรม o มีขอมูลรายละเอียดการนํามาตรการเพื่อสงเสริมคุณธรรมและความ โปรงใสภายใน
และความโปรงใส หนวยงานในขอ O42 ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
ภายใน หนวยงาน o เปนการดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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