
 



 



 

 

 
คำนำ 

 
เอกสารการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 

and Transparency Assessment: ITA) สำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ฉบับนี้ ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่เกี ่ยวข้องกับการประเมิน ITA ทั้งข้อมูลพื้นฐานของการประเมิน วิธีการ
ประเมิน หลักเกณฑ์การประเมินผล และประเด็นในการประเมิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อให้สถานศึกษา
อาชีวศึกษาภาครัฐได้ใช้ในการศึกษารายละเอียดและเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน ITA 

การเตรียมความพร้อมการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปภายใต้แนวคิด “Open 
to Transparency” ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานสำคัญของการประเมิน ITA ที่มาจากการ “เปิด” 2 ประการ คือ 
“เปิดเผยข้อมูล” ของสถานอาชีวศึกษาภาครัฐเพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบและสามารถตรวจสอบการ
ดำเนินงานได้ และ “เปิดโอกาส” ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษา ทั้งเจ้าหน้าที่ภายในสถานศึกษา และ
ประชาชนผู้รับบริการหรือติดต่อได้เข้ามามีส่วนร่วมประเมินหรือแสดงความเห็นต่อสถานศึกษาภาครัฐผ่านการ
ประเมิน ITA ซึ่งการ “เปิด” ท้ัง 2 ประการข้างต้นนั้นจะช่วยส่งเสริมให้สถานศึกษามีความโปร่งใสและนำไปสู่
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกภาคส่วน  

ท้ังนี้ การเตรียมความพร้อมการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มุ่งหวังใหส้ถานศึกษา
อาชีวศึกษาภาครัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา มีการดำเนินงานท่ีมุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสท่ีจะเกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา ส่งผลให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐสามารถบรรลุตาม
เป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นท่ี 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) ต่อไป 
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ส่วนท่ี 1 
บทนำ 

 
1.1 ความเป็นมา 

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็น
กลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ช่ือว่า 
“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเน ินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐใน      
ทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน มีการประเมิน 
“ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม” ในหน่วยงาน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมท่ีสะท้อนได้จาก
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

การประเมิน ITA ได้เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และมีการ
ขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามลำดับ ท้ังนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ   เมื่อวันท่ี 23 มกราคม 
2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือ     
การประเมินตามท่ีสำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 

จากความสำคัญของการประเมิน ITA ข้างต้น ทำให้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561-2580) ได้นำผลการประเมิน ITA ไปกำหนดตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายของแผ่นแม่บทฯ โดยในระยะแรก (พ.ศ.2561-2565) กำหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงานภาครฐัท่ี  
มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (85 คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

ในปี พ.ศ. 2561 สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ทบทวนรายละเอียดแนวทางการประเมิน ITA และพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมิน เพื่อลดภาระของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเป็นศูนย์กลางในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่ทันสมัย สามารถบริการข้อมูลได้อย่างรวดเร็วเป็นมาตรฐานเดียวกัน และประสบความสำเร็จ
เป็นอย่างมากในปี พ.ศ. 2562 โดยเฉพาะการมีส่วนทำให้หน่วยงานภาครัฐหันมาให้ความสำคัญกับการกำกับ 
ดูแลการดำเนินงานให้มีคุณธรรมในการบริหารงานภายในหน่วยงานและการดำเนินงานตามภารกิจ             
ของหน่วยงาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เห็นความสำคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) โดยมุ่งหวังให้
สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ ได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้เกิด  
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และการดำเนินงานท่ีมุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญและ
ลดโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา 

 

 



 

 

 

1.2 ผลการประเมิน ITA ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ต้ังแต่ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา 
ซึ่งมีผลการประเมินฯ ในภาพรวม ดังนี้ (คะแนนเต็มร้อยละ 100)  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

คะแนน ITA 76.34 82.96 55.74 87.59 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีผลการการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานในภาพรวมได้คะแนนเท่ากับ 82.96 จากคะแนนเต็ม 100 ถือว่ามีคุณธรรม
และความโปร่งใสการดำเนินงานระดับ B โดยรายละเอียดคะแนนท่ีได้ในแต่ละตัวชี้วัดจำแนกได้ ดังนี้ 

1) ตัวชี้วัดการปฏิบัติงานหน้าท่ี  ร้อยละ 79.54 
2) ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ร้อยละ 62.39 
3) ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ร้อยละ 67.79 
4) ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ ร้อยละ 65.78 
5) ตัวชี้วัดวัดการแก้ปัญหาการทุจริต ร้อยละ 57.74 
6) ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน  ร้อยละ 84.83 
7) ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการส่ือสาร ร้อยละ 81.51 
8) ตัวชีว้ัดการปรับปรุงการทำงาน ร้อยละ 77.86 
9) ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ร้อยละ 92.70 
10)  ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ร้อยละ 100 

          ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีผลการการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานในภาพรวมได้คะแนนเท่ากับ 55.74 จากคะแนนเต็ม 100 ถือว่ามีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการดำเนินงานระดับ D โดยรายละเอียดคะแนนท่ีได้ในแต่ละตัวชี้วัดจำแนกได้ ดังนี้ 

1) ตัวชี้วัดการปฏิบัติงานหน้าท่ี  ร้อยละ 87.83 
2) ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ร้อยละ 87.54 
3) ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ร้อยละ 85.96 
4) ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ ร้อยละ 83.85 
5) ตัวชี้วัดวัดการแกป้ัญหาการทุจริต ร้อยละ 76.55 
6) ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน  ร้อยละ 72.53 
7) ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการส่ือสาร ร้อยละ 69.37 
8) ตัวชีว้ัดการปรับปรุงการทำงาน ร้อยละ 67.77 
9) ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ร้อยละ 37.06 
10)  ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ร้อยละ 0.00 

 

IIT  

EIT  

OIT  

IIT  

EIT  

OIT  
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          สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีผลการการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในภาพรวมได้คะแนนเท่ากับ 87.59 จากคะแนนเต็ม 100 ถือว่า    
มีคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานระดับ A โดยรายละเอียดคะแนนที่ได้ในแต่ละตัวชี้วัดจำแนกได้ 
ดังนี้ 

1) ตัวชี้วัดการปฏิบัติงานหน้าท่ี  ร้อยละ 85.70 
2) ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ร้อยละ 71.90 
3) ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ร้อยละ 78.52 
4) ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ ร้อยละ 74.00 
5) ตัวชี้วัดวัดการแก้ปัญหาการทุจริต ร้อยละ 72.58 
6) ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน  ร้อยละ 85.44 
7) ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการส่ือสาร ร้อยละ 84.47 
8) ตัวชี้วัดการปรับปรุงการทำงาน ร้อยละ 84.34 
9) ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ร้อยละ 96.00 
10)  ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ร้อยละ 100.00 

1.3 วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐได้เข้าใจรายละเอียดและเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา 

1.4 ขอบเขตการประเมิน 
 สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ จำนวน 429 แห่ง  

1.5 เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน 
เครื่องมือที่ใช้ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษา

ภาครัฐ ประกอบไปด้วย 3 เครื่องมือ ดังนี้ 
1) แบบวัดการร ับร ู ้ของผู ้ม ีส ่วนได้ส ่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and Transparency 

Assessment: IIT)  
2) แบบวัดการรับรู ้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Trans parency 

Assessment: EIT)  
3) แบบตรวจการ เป ิ ด เ ผยข ้ อม ู ลสาธ ารณะ  ( Open Data Integrity and Transparency 

Assessment: OIT)  

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1)   บุคลากรของสถานศึกษาทุกระดับเกิดความตระหนักและให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
หลักธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น 

2)   สารสนเทศที่ได้จากผลการประเมินไปนำไปใช้จัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนา
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา 
 3)   สาธารณชนมีความพึงพอใจและความเช่ือมั่นต่อการบริหารจัดการของสถานศึกษา  
 

IIT  

EIT  

OIT  
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ส่วนท่ี 2  
วิธีการประเมิน 

 
2.1 แหล่งข้อมูลในการประเมิน 
 ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ    
ซึ ่งในที่นี้จะใช้คำว่า “สถานศึกษา/สถานศึกษาอาชีวศึกษา” หมายถึง “สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ” 
สำหรับแหล่งข้อมูลท่ีใช้ประกอบด้วย 3 แหล่ง ดังนี้ 

               1)  ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรของสถานศึกษา ตั ้งแต่ระดับผู ้อำนวยการ 
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง เจ้าหน้าท่ี และบุคลากรอื่น ๆ ท่ีทำงานให้กับสถานศึกษามาเป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

2)  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานรัฐ
อื่น ๆ รวมทั้ง ผู้ปกครอง และผู้เรียน ท่ีเคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของสถานศึกษา นับต้ังแต่ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา 
 3)  เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์หลักของสถานศึกษาท่ีใช้ในการส่ือสารต่อสาธารณะ 

2.2 เคร่ืองมือในการประเมิน 
เครื่องมือที่ใช้ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

ประกอบไปด้วย 3 เครื่องมือ เพื่อเก็บข้อมูลจากแต่ละแหล่งข้อมูล โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1)  แบบวัดการรับรู ้ของผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียภายใน  (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) เป็นแบบวัดที ่ให้ผู ้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบการรับรู ้ของตนเอง โดยมีวัตถุโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายในที่มีต่อสถานศึกษาตนเอง ใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้
งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต 
 2)  แบบวัดการรับรู ้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกที่มีต่อสถานศึกษา ใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการ
สื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน 
 3)   แบบตรวจการ เป ิด เผยข ้อม ู ลสาธารณะ  (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุ URL เพื่อ
เช่ือมโยงไปสู่แหล่งท่ีอยู่ของการเปิดเผยข้อมูล และระบุคำอธิบายเพิ่มเติมประกอบคำตอบ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของสถานศึกษา โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของ
สถานศึกษาเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของสถานศึกษาได้ ใน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน การบริหารเงิน
งบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส) และตัวชี้วัดการป้องกัน  
 



 

 

 
การทุจริต (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต และมาตรการภายในเพื่อ
ป้องกันการทุจริต) 
 
2.3 กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

กลุ่มตัวอย่างสำหรับการเก็บข้อมูลจากแต่ละเครื่องมือในการประเมิน กำหนด ดังนี้ 
1)  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำ จำนวนร้อยละ 10 ของจำนวน    

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน แต่จะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 30 ตัวอย่าง หากสถานศึกษามีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในจำนวนน้อยกว่า 30 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในท้ังหมด  

2)  ผู ้ม ีส ่วนได้ส ่วนเสียภายนอก  การกำหนดขนาดกลุ ่มตัวอย่างขั ้นต่ำ จำนวนร้อยละ 10  
ของจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก แต่จะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 30 ตัวอย่าง กรณีสถานศึกษามีผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายนอกจำนวนน้อยกว่า 30 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทั้งหมด กรณี
สถานศึกษามีผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจำนวนมากกว่า 4,000 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกไม่น้อยกว่า 400 ตัวอย่าง 

 2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูล สำหรับแต่ละเครื่องมือการประเมิน จะเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์หลักของ

สถานศึกษาโดยดำเนินการผ่านระบบสารสนเทศเป็นมาตรฐานเดียวกันท่ัวประเทศ ดังนี้ 
   1) การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) เก็บรวบรวมข้อมูล 
ดำเนินการ ดังนี้ 

• นำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยให้สถานศึกษาระบุจำนวนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน ที่ทำงานให้กับสถานศึกษามาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่นำเข้าข้อมูลลงในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้ดูแลระบบของสถานศึกษาเป็นผู้กรอกข้อมูลและผู้อำนวยการจะต้องตรวจสอบและ
อนุมัติข้อมูล)  

• เก็บรวบรวมข้อมูลแบบ IIT โดยใหส้ถานศึกษานำ URL หรือ QR code ช่องทางการเข้าตอบ
แบบสำรวจ IIT ของสถานศึกษา ไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของสถานศึกษา 
โดยสถานศึกษาควรคำนึงถึงช่องทางการเผยแพร่ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจะสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก
และการเผยแพร่ครอบคลุมท่ัวถึงทุกส่วนงานและทุกระดับของสถานศึกษา จากนั้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
จะเข้ามาตอบแบบสำรวจ IIT ด้วยตนเองผ่านทาง URL หรือ QR code ซึ ่งจะเป็นการตอบเข้าสู่ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง  

 2)  การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบวัดการรับรู ้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เก็บรวบรวม
ข้อมูลดำเนินการ ดังนี้ 

• นำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยให้สถานศึกษาระบุจำนวนประมาณการจำนวนผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และกรอกรายช่ือตัวอย่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของสถานศึกษาตามแบบฟอร์ม 
หรือคณะที่ปรึกษาแนะนำ (ผู้ดูแลระบบของสถานศึกษาเป็นผู้กรอกข้อมูลและผู้อำนวยการจะต้องตรวจสอบ
และอนุมัติข้อมูล) 
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• เก็บรวบรวมข้อมูลแบบ EIT ดำเนินการ 3 วิธีการ ดังนี้ 
    (1) ให้หน่วยงานนำ URL หรือ QR code ไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายนอกของสถานศึกษาที ่มารับบริการหรือมาติดต่อกับสถานศึกษาบนเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา           
โดยสถานศึกษาควรคำนึงถึงช่องทางการเผยแพร่ท่ีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจะสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจะเข้ามาตอบแบบสำรวจ EIT ด้วยตนเองผ่านทาง URL หรือ QR code ซึ่งจะเป็น
การตอบเข้าสู่ระบบสารสนเทศโดยตรง 

 (2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก สามารถเข้ามาตอบแบบสำรวจ EIT ของสถานศึกษาได้       
โดยการค้นหาช่องทางการเข้าตอบจากระบบสารสนเทศ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกท่ีเคยมารับบริการ
หรือมาติดต่อกับสถานศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้มีโอกาสได้เข้ามาตอบแบบสำรวจ EIT ได้ด้วย
ตนเอง 

     (3) สถานศึกษารวบรวมข้อมูลที ่ผู ้ม ีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามาตอบแบบสำรวจ 
ประมวลผลนำเสนอบนเว็บไซต์ของสถานศึกษา 
 3) การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ดำเนินการโดยนำ
รายละเอียดเกณฑ์การประเมินจากสำนักงาน ป.ป.ช. มาปรับใช้ตามบริบทของสถานศึกษาเพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลในระบบสารสนเทศของสถานศึกษา โดยการตอบคำถามมี/ไม่มี พร้อมทั้งระบุ URL เพื่อเชื่อมโยงไปสู่
แหล่งที่อยู่ของข้อมูล และระบุคำอธิบายเพิ่มเติมประกอบคำตอบ (ผู้ดูแลระบบของสถานศึกษาเป็นผู้กรอก
ข้อมูลและผู้บริหารจะต้องตรวจสอบและอนุมัติข้อมูล) การให้คะแนนพิจารณาโดยอ้างอิงตามความครบถว้น
ขององค์ประกอบตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดในแต่ละประเด็นการประเมิน 
 

หมายเหตุ 
• การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ IIT สถานศึกษาจะต้องกำกับติดตามและส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียภายในเข้ามาตอบไม่น้อยกว่าจำนวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำตามท่ีกำหนด 
• สถานศึกษาจะต้องทำความเข้าใจในรายละเอียดของแต่ละข้อคำถาม สอบทานข้อมูลและการ 

เปิดเผยข้อมูลในการตอบคำถามให้ชัดเจนมากท่ีสุด  
• สถานศึกษาจะต้องรักษาและคงสภาพเว็บไซต์หลักของสถานศึกษาให้สาธารณชนสามารถ 

เข้าถึงได้ทุกช่วงเวลา อย่างไรก็ตาม ในกรณีเกิดเหตุจำเป็นทางเทคนิคทำให้เว็บไซต์หลักของสถานศึกษาไม่
สามารถเข้าถึงได้ชั่วคราว สถานศึกษาจะต้องแก้ไขให้สามารถเข้าถึงได้โดยเร็วและภายในระยะเวลาท่ีกำหนด
ในขั้นตอนการตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูล 

• กรณีท่ีสถานศึกษาท่ีไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลใดได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดหรือเหตุผลความ 
จำเป็นทำให้ไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลตามรายละเอียดที่กำหนดได้ ให้อธิบายเหตุผลความจำเป็นมาอย่าง
ละเอียด โดยจะต้องมีสาเหตุด้านกฎหมายหรือข้อจำกัดอันสุดวิสัยประกอบการตอบ 
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ส่วนท่ี 3 
หลักเกณฑ์การประเมินผล 

 

3.1 การประมวลผลคะแนน 
 การการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ 
การประมวลคะแนนจะรวบรวมข้อมูลจาก 1) แบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 2) แบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก (IIT) และ 3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) รายละเอียดดังตารางท่ี 3.1 

ตารางที่ 3.1 แสดงการประมวลผลคะแนน 

คะแนน แบบ IIT แบบ EIT แบบ OIT 

คะแนนข้อคำถาม 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ข้อคำถามจากผู้ตอบทุกคน 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ข้อคำถามจากผู้ตอบทุกคน 
คะแนนของข้อคำถาม 

คะแนนตัวชี้วัดย่อย – – 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกข้อคำถาม 
ในตัวชี้วัดย่อย 

คะแนนตัวชี้วัด 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกข้อคำถามในตัวชี้วัด 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกข้อคำถามในตัวชี้วัด 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดย่อยในตัวชี้วัด 

คะแนนแบบสำรวจ 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดในแบบสำรวจ 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดในแบบสำรวจ 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดในแบบสำรวจ 
น้ำหนักแบบสำรวจ ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 

คะแนนรวม ผลรวมของคะแนนแบบสำรวจที่ถ่วงน้ำหนัก 
 
3.2 คะแนนและระดับผลคะแนน 

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

ตารางที่ 3.2 แสดงคะแนนและระดับผลคะแนน 
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 



 

 

 

3.3 ผลการประเมินตามเป้าหมายฯ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที ่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(พ.ศ. 2561 – 2580) ในระยะแรกของแผนแม่บทฯ (พ.ศ. 2561 – 2565) ได้กำหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน) มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และ
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบก็ได้กำหนดค่าเป้าหมายในปี พ.ศ. 2564 ให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

 

สำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงาน จะเป็นการสร้างความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมการรับการประเมิน จึงกำหนดผล
การดำเนินงาน ITA ผ่านเกณฑ์ ระดับ B (75 คะแนน) ท้ังนี้ เมื่อประมวลผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีการสอบ
ทานและกลั่นกรองผลการดำเนินงานและนำเสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก่อนประกาศผลและเผยแพร่
รายงานผลการดำเนินงานต่อไป  

ตัวอย่าง วิทยาลัยเทคนิคสุจริต มี คะแนน IIT  =  24.66  
     คะแนน EIT =  23.50 
     คะแนน OIT =  28.81     
                รวมคะแนน ITA =  76.97 

ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลการดำเนินงาน ITA วิทยาลัยเทคนิคสุจริต ผ่านเกณฑ์ ระดับ B 
 

หมายเหตุ คณะกรรมการกำหนดเกณฑ์จะเป็นผู้กำหนดผลคะแนนการดำเนินงานผ่านเกณฑ์ ซึ่งในปี
ต่อไปอาจมีการพัฒนาเปล่ียนแปลงให้เท่ากับเกณฑ์การประเมิน ITA ของหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ได้ 
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ส่วนท่ี 4 
ประเด็นการประเมินและการให้คะแนน  

  
            ประเด็นการประเมิน ITA สำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐใช้เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามท่ีสำนักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาจากข้อมูลการ
ผลการวิจัยและข้อมูลทางวิชาการเพื่อให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย มีเนื ้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเกี ่ยวข้องกับ
คุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริต ทั้งที ่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อม ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการนำไปปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสความเส่ียงท่ีจะเกิดการทุจริตในสถานศึกษา โดย
ประเด็นการประเมิน ITA  จำแนกออกเป็น 3 ด้าน 10 ตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้   

4.1 แบบว ัดการร ับร ู ้ของผ ู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียภายใน ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี ้วัดท่ี 1 – ตัวชี้วัดที่ 5 ข้อคำถามตัวชี้วัดละ 6 ข้อ รวมข้อ
คำถาม 30 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน รวม 30 คะแนน ประกอบด้วย 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื ่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน
สถานศึกษาต ่อการปฏ ิบ ัต ิงานของบ ุคลากรอ ื ่นในสถานศึกษาของตนเอง ในประเด ็นท ี ่ เก ี ่ยวข ้องกับ 
การปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาท่ี
กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อท่ัวไปหรือผู้มาติดต่อท่ีรู้จักกัน
เป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั ่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าท่ี          
ท่ีรับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะเจ้าหน้าท่ีของรัฐอย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้ยังประเมิน
การรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อื่น ๆ ของบุคลากรอื่นใน
สถานศึกษาท้ังในกรณีท่ีแลกกับการปฏิบัติหน้าท่ี และในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระสำคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม 
ประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเส่ียงท่ีอาจจะ
ก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน ดังนี้       

  

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ/คะแนน 

น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i1 บุคลากรในสถานศึกษา ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ 
ตามประเด็นดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด 

 

▪ เป็นไปตามข้ันตอนที่กำหนด 0.125 0.25 0.375 0.50 
▪ เป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 0.125 0.25 0.375 0.50 
i2 บุคลากรในสถานศึกษา ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ 
ทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัว อย่างเท่าเทียมกัน 
มากน้อยเพียงใด 

0.25 0.50 0.75 1.00 

i3 บุคลากรในสถานศึกษา มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตาม
ประเด็นดังต่อไปน้ี อย่างไร 

    

▪ มุ่งผลสำเร็จของงาน 0.06 0.11 0.16 0.33 
▪ ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว 0.06 0.11 0.16 0.33 



 

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ/คะแนน 

น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

▪ พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 0.06 0.11 0.16 0.33 
หมายเหตุ ข้อ i3ตอบมากท่ีสุดทุกข้อให้ = 1 คะแนน 

 

                          ประเด็นการประเมิน (ต่อ) 
ระดับ 

มี ไม่ม ี
i4 บุคลากรในสถานศึกษา มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปน้ี จากผู้มาติดต่อเพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน 
การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 

  

▪ เงิน   
▪ ทรัพย์สิน   
▪ ประโยชน์อื่น  ๆที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น   
หมายเหตุ: เป็นการเรียกรับที่นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดให้รับได้ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ เป็นต้น 
i5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที ่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว  
บุคลากรในสถานศึกษา มีการรับสิ่งดังต่อไปน้ี หรือไม่ 

  

▪ เงิน   
▪ ทรัพย์สิน   
▪ ประโยชน์อื่น  ๆที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น   
i6 บุคลากรในสถานศึกษา มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสรา้ง
ความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่ 

  

▪ เงิน   
▪ ทรัพย์สิน   
▪ ประโยชน์อื่น ๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การอำนวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น   

หมายเหตุ ข้อ i4 – ข้อ i6 ให้คะแนนการตอบแต่ละข้อ ดังน้ี  
 1) ไม่มี 3 ข้อ           ให้คะแนน 

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

= 
= 
= 
= 

1     คะแนน 
0     คะแนน 
0     คะแนน 
0     คะแนน 

 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ เป็นตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน

สถานศึกษาต่อการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึง
ลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่
ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื ่องต่าง ๆ เช่น  ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย นอกจากนี้ ยังให้
ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานตนเองได้ ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ  ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน 
ดังนี ้
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับ/คะแนน 

น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i7 ท่านรู ้เกี ่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของสถานศึกษา     
มากน้อยเพียงใด 

0.25 0.50 0.75 1.00 

i8 สถานศึกษาของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็น
ดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด 

 

▪ คุ้มค่า 0.125 0.25 0.375 0.50 
▪ ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีต้ังไว้ 0.125 0.25 0.375 0.50 
i9 สถานศึกษาของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือ
พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

0.25 0.50 0.75 1.00 

i10 บุคลากรในสถานศึกษาของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ 
เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ 
มากน้อยเพียงใด 

0.25 0.50 0.75 1.00 

i11 สถานศึกษาของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และ
การตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด 

 

▪ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 0.125 0.25 0.375 0.50 
▪ เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหน่ึง 0.50 0.375 0.25 0.125 
i12 สถานศึกษาของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มาก
น้อยเพียงใด 

 

▪ สอบถาม 0.06 0.11 0.16 0.33 
▪ ทักท้วง 0.06 0.11 0.16 0.33 
▪ ร้องเรียน 0.06 0.11 0.16 0.33 

หมายเหตุ ข้อ i12 ตอบมากท่ีสุดทุกข้อให้ = 1 คะแนน 
 

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน
สถานศึกษาต่อการใช้อำนาจของผู้อำนวยการสถานศึกษาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม
และไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อำนาจสั่งการให้ผู ้ใต้บังคับบัญชาทำในธุระส่วนตัวของผู้อำนวยการ
สถานศึกษา หรือทำในสิ่งที ่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิด     
การแทรกแซงจากผู้อำนวยการสถานศึกษา การซื้อขายตำแหน่ง หรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 
ตัวชี้วัดท่ี 3 การใช้อำนาจ  ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน ดังนี้ 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับ/คะแนน 

น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้อำนวยการสถานศึกษาอย่างเป็นธรรม 
มากน้อยเพียงใด 

0.25 0.50 0.75 1 

หมายเหตุ : การมอบหมาย พิจารณาจากคำสั่งมอบหมายหน้าที ่และความรับผิดชอบ ประจำปีการศึกษา/ประจำปี
งบประมาณ 
i14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงาน
อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

0.25 0.50 0.75 1 

หมายเหตุ : เอกสารการประเมิน กมายความถึงเกณฑ์การปะเมินผลการปฏิบัติงาน คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงาน คำสั ่งแต่งตั ้งการพิจารณากลั่นกรองผลการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 1 รอบที่ 2 ของ
ปีงบประมาณ 
i15 ผู้อำนวยการสถานศึกษา มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มาก
น้อยเพียงใด 

0.25 0.50 0.75 1.00 

หมายเหตุ : กระบวนการคัดเลือกผู้เข้ารับการพัฒนา ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน พิจารณาจากข้อมูลสรุปและรายงานผลการ
พัฒนาบุคลากร 
i16 ท่านเคยถูกผู้อำนวยการสถานศึกษาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัว
มากน้อยเพียงใด 

1.00 0.75 0.50 0.25 

i17 ท่านเคยถูกผู้อำนวยการสถานศึกษาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่
ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด 

.001 0.75 0.50 0.25 

i18 การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษามีลักษณะดังต่อไปน้ี 
มากน้อยเพียงใด 

 
   

▪ ถูกแทรกแซงจากผู้อำนวยการสถานศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา 0.33 0.16 0.11 0.06 
▪ มีการซื้อขายตำแหน่ง 0.33 0.16 0.11 0.06 
▪ เอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 0.33 0.16 0.11 0.06 

หมายเหตุ ข้อ i8 ตอบน้อยที่สุดทุกข้อให้ = 1 คะแนน 
 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู ้ของ

บุคลากรภายในสถานศึกษาต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากร
ภายใน การนำทรัพย์สินราชการของสถานศึกษาไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอ
ยืมทรัพย์สินของราชการ ท้ังการยืมโดยบุคลากรภายในและบุคคลภายนอกสถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษาจะต้องมี
กระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้สถานศึกษาจะต้องมีการจัดทำแนวทางปฏิบติั
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ    
รวมไปถึงสถานศึกษาจะต้องมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 
ตัวชี้วัดท่ี 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน ดังนี้ 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับ/คะแนน 

น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i19 บุคลากรในสถานศึกษา มีการเอาทรัพย์สินของราชการ ไป
เป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

1.00 0.75 0.50 0.25 

i20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้
ปฏิบัติงานในสถานศึกษา มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด 

0.25 0.50 0.75 1.00 

i21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน 
บุคลากรในสถานศึกษามีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อย
เพียงใด 

0.25 0.50 0.75 1.00 

i22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้องจากสถานศึกษา 
มากน้อยเพียงใด 

1.00 0.75 0.50 0.25 

i23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของสถานศึกษาของท่าน เกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

0.25 0.50 0.75 1.00 

i24 สถานศึกษาของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

0.25 0.50 0.75 1.00 

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต เป็นตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากร
ภายในสถานศึกษาต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของสถานศึกษา ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญ
ของผู้อำนวยการสถานศึกษาในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยสถานศึกษาจะต้องทบทวนนโยบายท่ี
เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการ
ประเมินเกี ่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของสถานศึกษา ที ่จะต้องทำให้การทุจริตใน
สถานศึกษาลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเช่ือมั่นให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการ
ทุจริตภายในสถานศึกษาด้วย นอกจากนี้สถานศึกษาจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายใน
สถานศึกษา รวมถึงการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาไป
ปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ประกอบด้วยข้อคำถาม
จำนวน 6 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน ดังนี้ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ/คะแนน 

น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i25 ผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการ
ทุจริต มากน้อยเพียงใด 

0.25 0.50 0.75 1.00 
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                        ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

มี ไม่ม ี
i26 สถานศึกษามีการดำเนินการ ดังต่อไปน้ี หรือไม่   
▪ ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ   
▪ จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา   

หมายเหตุ ข้อ i26 ให้คะแนนการตอบ ดังน้ี  
 1) มี 2 ข้อ               ให้คะแนน 

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

= 
= 
= 

1     คะแนน 
0     คะแนน 
0     คะแนน 

ประเด็นการประเมิน (ต่อ) 
ระดับ/คะแนน 

น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i27 ปัญหาการทุจริตในสถานศึกษา ได้รับการแก้ไข มากน้อย
เพียงใด 

0.25 0.50 0.75 1.00 

หมายเหตุ: หากท่านเห็นว่าสถานศึกษาไม่มีปัญหาการทุจริตให้ตอบ “มากท่ีสุด” 
i28 สถานศึกษามีการดำเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริตในหน่วยงาน     
มากน้อยเพียงใด 

 

▪ เผ้าระวังการทุจริต 0.06 0.11 0.16 0.33 
▪ ตรวจสอบการทุจริต 0.06 0.11 0.16 0.33 
▪ ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต 0.06 0.11 0.16 0.33 
หมายเหตุ: หากสถานศึกษาของท่านไม่มีการทุจริต จึงทำให้ไม่มีการลงโทษทางวินัย ให้ตอบ “มากท่ีสุด” 

หมายเหตุ ข้อ i28 ตอบมากท่ีสุดทุกข้อให้ = 1 คะแนน 
i29 สถานศึกษามีการนำผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบ   
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ไปปรับปรุงการทำงาน เพ่ือ
ป้องกันการทุจริตในสถานศึกษามากน้อยเพียงใด 

0.25 0.50 0.75 1.00 

หมายเหตุ:  
▪ หน่วยตรวจสอบภายใน หมายถึง ส่วนงานตรวจสอบภายในของสถานศึกษา  
▪ หน่วยตรวจสอบภายนอก หมายถึง หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าท่ีตรวจสอบการดำเนินงานของสถานศึกษาอาชีวศึกษา เช่น 
หน่วยตรวจสอบภายในสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นต้น 
i30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในสถานศึกษา ท่านมี
ความคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปน้ี อย่างไร 

 

▪ สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก 0.02 0.065 0.165 0.25 
▪ สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ 0.02 0.065 0.165 0.25 
▪ มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา 0.02 0.065 0.165 0.25 
▪ มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 0.02 0.065 0.165 0.25 
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4.2) แบบวัดการรับรู ้ของผู ้ม ีส ่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี ้วัดท่ี 6 – ตัวชี้วัดที่ 8 ข้อคำถามตัวชี้วัดละ 5 ข้อ รวมข้อ
คำถาม 15 ข้อ ๆ ละ 2 คะแนน รวม 30 คะแนน ประกอบด้วย 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน เป็นตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ 
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษาต่อการคุณภาพการดำเนินงาน ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และ
จะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการของ
สถานศึกษาแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 
ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูก
เจ้าหน้าท่ีเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าท่ีด้วย นอกจากนี้ ยังประเมิน
การรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานในภาพรวมของสถานศึกษา ท่ีจะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ตัวช้ีวัด
ท่ี 6 คุณภาพการดำเนินงาน ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 5 ข้อ ๆ ละ 2 คะแนน ดังนี้ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ/คะแนน 

น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

e1 บุคลากรของสถานศึกษาที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน 
ตามประเด็นดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด 

    

▪ เป็นไปตามข้ันตอนที่กำหนด 0.25 0.50 0.75 1.00 
▪ เป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 0.25 0.50 0.75 1.00 
e2 บุคลากรในสถานศึกษา ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มา
ติดต่อคนอื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

0.50 1.00 1.50 2.00 

e3 บุคลากรของสถานศึกษา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการแก่
ท่าน อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด 

0.50 1.00 1.50 2.00 

                        ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

มี ไม่ม ี
e4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกบุคลากรของสถานศึกษาที่ท่านติดต่อ ร้องขอให้จ่าย 
หรือให้สิ่งดังต่อไปน้ีเพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 

  

▪ เงิน   
▪ ทรัพย์สิน   
▪ ประโยชน์อื่น  ๆที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง เป็นต้น   
หมายเหตุ: เป็นการให้ที่นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ เป็นต้น 

หมายเหตุ ข้อ e4 ให้คะแนนการตอบ ดังน้ี  
 1) ไม่มี 3 ข้อ           ให้คะแนน 

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

= 
= 
= 
= 

2     คะแนน 
0     คะแนน 
0       คะแนน 
0     คะแนน 

e5 สถานศึกษาที ่ท ่านติดต่อ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึง
ประโยชน์ของชุมชนและสังคมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด 

0.50 1 1.50 2 
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ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื ่อสาร เป็นตัวชี ้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื ่อประเมินการรับรู ้ของ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษาต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นท่ี
เกี ่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของสถานศึกษาในเรื่องต่าง ๆ  ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย 
สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลท่ีเผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผลการดำเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ 
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ 
และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มี
ช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีในสถานศึกษาด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการส่ือสารกับ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ประเด็นสำรวจ ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 5 ข้อ ๆ ละ 2 คะแนน ดังนี้ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ/คะแนน 

น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

e6 การเผยแพร่ข้อมูลของสถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีลักษณะ
ดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด 

    

▪ เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 0.25 0.5 0.75 1 
▪ มีช่องทางหลากหลาย 0.25 0.5 0.75 1 
e7 สถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

0.50 1 1.50 2 

                         ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

มี ไม่ม ี
e8 สถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเก่ียวกับการดำเนินงาน/
การให้บริการ หรือไม่ 

2 0 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ/คะแนน 

น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

e9 สถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวล
สงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

0.50 1 1.50 2 

หมายเหตุ: หากท่านไม่มีข้อกังวลสงสัยให้ตอบ “มากท่ีสดุ” 

                         ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

มี ไม่ม ี
e10 สถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของบุคลากรใน
สถานศึกษา หรือไม ่

2 0 
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ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู ้ของ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษาต่อการปรับปรุงระบบการทำงาน ในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษา ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของ
สถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู ้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย ทั้งนี ้ นอกจากสถานศึกษาจะต้องปรับปรุง
พัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความสำคัญกับการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสมาก
ขึ้นอีกด้วย ตัวชี้วัดท่ี 8  การปรับปรุงระบบการทำงาน  ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 5 ข้อ ๆ ละ 2 คะแนน 
ดังนี้ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

e11 บุคลากรของสถานศึกษาที ่ท ่านติดต่อ มีการปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีข้ึน มากน้อยเพียงใด 

0.50 1 1.50 2 

หมายเหตุ: หากท่านติดต่อครั้งแรก ให้เปรียบเทียบกับคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการที่ท่านคาดหวังไว้ก่อนมาติดต่อ 
e12 สถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอน
การดำเนินงาน/การให้บริการให้ดีข้ึน มากน้อยเพียงใด 

0.50 1 1.50 2 

หมายเหตุ: หากท่านติดต่อครั้งแรก ให้เปรียบเทียบกับวิธีการและข้ันตอนการดำเนินงาน/การให้บริการที่ท่านคาดหวังไว้ก่อนมาติดต่อ 

                         ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

มี ไม่ม ี
e13 สถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วมากข้ึน หรือไม่ 

2 0 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

e14 สถานศึกษาที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ   
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/
การให้บริการของสถานศึกษาให้ดีข้ึน มากน้อยเพียงใด 

0.50 1 1.50 2 

หมายเหตุ: การมีส่วนร่วม เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น 
e15 สถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การ
ให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากข้ึน มากน้อยเพียงใด 

0.50 1 1.50 2 

หมายเหตุ หากท่านติดต่อครั้งแรกให้เปรียบเทียบ ความโปร่งใสของการดำเนินงานกับที่คาดหวังไว้ก่อนมาติดต่อ 
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4.3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 
OIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดท่ี 9 – ตัวชี้วัดท่ี 10 รวม 40 คะแนน ประกอบด้วย 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของสถานศึกษา เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้สาธารณชนได้รับทราบใน      
5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล            
(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ 
ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในสถานศึกษา 
ได้แก่ การจัดการเรื ่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม           
ซึ ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของ
สถานศึกษา ทั้งนี้การเปิดเผยข้อมูล พิจารณาจาก 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบของการเปิดเผย และ
องค์ประกอบของข้อมูล โดยจะต้องสอดคล้องตามเงื ่อนไขครบถ้วนทั้ง 2 องค์ประกอบ จึงจะถือว่าเป็น        
การเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์การประเมินที่กำหนด เง่ือนไข คือ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ผ่าน URL และ
ข้อมูลเผยแพร่ที ่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี ้วัดย่อย        
(33 ข้อมูล) ดังนี้ 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ที่อยู่ข้อมูล (URL) 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลพื้นฐาน (o1- o6) 
o1 โครงสร้าง o แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งงานตามหน้าท่ีของสถานศึกษา 

o ประกอบด้วยตำแหน่งที ่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน
สถานศึกษา เช่น ฝ่าย งาน แผนกวิชา 
o Organization Chart   การบริหารสถานศึกษา 4 ฝ่าย 
o แสดงรูปถ่าย ชื่อ-นามสกุล และตำแหน่ง 

o  

o2 ข้อมูลผู้บริหาร o แสดงรายนามของผู้บริหารของสถานศึกษา (คนปัจจุบัน) 
o ประกอบด้วยชื ่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการ
ติดต่อ ผู้บริหารของสถานศึกษา 
- หากตำแหน่งว่าง ณ ปัจจุบัน ให้ระบุว่า “ตำแหน่งว่าง” 

o  

o3 อำนาจหน้าท่ี o แสดงข้อมูลอำนาจ หน้าท่ีของสถานศึกษาตามระเบียบว่าด้วย
การบริหารสถานศึกษา  พ.ศ.2552 
o คำส ั ่งว ิทยาลัยฯ มอบหมายการปฏิบ ัต ิหน้าท ี ่ประจำปี
งบประมาณ 

o  
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ที่อยู่ข้อมูล (URL) 
o4 แผนยุทธศาสตร์

หรือแผนพัฒนา
หน่วยงาน 

o แสดงแผนการดำเนินงานภารกิจของสถานศึกษาที ่มีระยะ
มากกว่า 1 ป ี
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์ หรือแนวทาง เป้าหมาย  
ตัวชี้วัด  เป็นต้น 
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(แผนการดำเนินภารกิจ หมายถึง แผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนา
สถานศึกษา) 
- ควรแสดงข้อมูลในปีที่ผ่านมาไว้ด้วย 
- ควรแสดงข้อมูลแผนระยะสั้น หรือแผนระยะกลางเป็นอย่างน้อย 

o  

o5 ข้อมูลการติดต่อ แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังน้ี 
o ที่อยู่สถานศึกษา 
o หมายเลขโทรศัพท์ 
o หมายเลขโทรสาร 
o ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
o แผนที่ต้ังสถานศึกษา 
- ต้องม ีข ้อม ูลท ั ้ง  5 หัวข ้อ เป ิดเผยบนเว ็บไซต ์หล ักของ
สถานศึกษา 
- อาจเพ่ิมแผนที่ Google Map 

o  

o6 กฎหมายที่
เก่ียวข้อง 

o แสดงกฎหมายที ่ เก ี ่ยวข ้องก ับการดำเนินงานหร ือการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษา เช่น  พ.รบ.การศึกษาแห่งชาติ 
พ.ร.บ.อาชีวศึกษา เป็นต้น 
- อาจทำเป็นแบนเนอร์บนหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
- ควรจัดหมวดหมู่ให้ชัดเจน 

o  

การประชาสัมพันธ์  
o7 ข่าว

ประชาสัมพันธ์ 
o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตาม
อำนาจหน้าท่ีหรือภารกิจของสถานศึกษา 
o เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2563 
- อาจทำเป็นแบนเนอร์ ตัววิ่ง หรือตัวกระพริบให้สะดุดตา บน
หน้าเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา 
- ควรจัดหมวดหมู่ของข่าวให้ชัดเจน 
- แสดงข่าวให้เป็นปัจจุบัน 

o  

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (o8- o9) 
o8 Q&A o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ 

ได้และสถานศึกษาสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดย
มีลักษณะเป็นการสื ่อสารได้สองทาง เช่น Web broad/กล่อง
ข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น และ 
o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
สถานศึกษา 
- ควรมีคำอธิบายข้อกำหนดเบื้องต้นในการใช้ Web broad บน
เว็บไซต์ 
 

o  
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ที่อยู่ข้อมูล (URL) 
o9 Social 

Network 
o แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, 
Twitter, Instagram เป็นต้น 
o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
สถานศึกษา 

- ควรมีแบนเนอร์แสดงอยู่ในหน้าเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา 

o  

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 
การดำเนินงาน (o10- o12) 
o10 แผนปฏิบัติ

ราชการประจำป ี

 

o แสดงแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่มีระยะ 1 ปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม 
งบประมาณท่ีใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น 
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2564  
เอกสารที่ใช้ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

o  

o11 รายงานการ
กำกับติดตาม
การดำเนินงาน
ประจำปี รอบ  
6 เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี 
o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้า
การดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณ
ทีใ่ช้ดำเนินงาน เป็นต้น 
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564 
เอกสารที ่ ใช้  รายงานการติดตามงานตามแผนปฏิบัต ิการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่      
1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 

o  

o12 รายงานผลการ
ดำเนินงาน
ประจำป ี

o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช ่น ผลการ
ดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย เป็นต้น 
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563 
เอกสารที ่ใช้ รายงานการติดตามงาน ตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

o  

การปฏิบัติงาน  
o13 คู่มือหรือ

มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

o แสดงคู ่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละงาน ใน
สถานศึกษาใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือ ปฏิบัติ
ภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที ่หรือบุคลากรตำแหน่งใด กำหนด
วิธีการข้ันตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น     
เอกสารที่ใช้   

- ทุกงานจัดทำคู่มือฉบับปฏิบัติงาน 
- พรบ.การอาชีวศึกษา 
- ระเบียบการเงิน การคลัง และการพัสดุ 
- กฎระเบียบสถานศึกษา 
- พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 

 
 

o  
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ที่อยู่ข้อมูล (URL) 
  - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.  

2563    
- คู่มือนักเรียน นักศึกษา 

 

การให้บริการ (o14- o17) 
หมายเหตุ: การให้บริการ หมายถึง การให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฎหมายของสถานศึกษา สำหรับ
สถานศึกษาที่มีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นจำนวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่มี
ความสำคัญต่อภารกิจของสถานศึกษา 
o14 คู่มือหรือ

มาตรฐาน  
การให้บริการ 

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
กับสถานศึกษาใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับ
สถานศึกษา 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือสำหรับบริการ
หรือภารกิจใด กำหนดวิธีการข้ันตอนการให้บริการหรือการติดต่อ
อย่างไร เป็นต้น 

- เช่น ข้ันตอนการขอรับบริการ อาทิเช่น  งานทะเบียน งาน 
กิจกรรม งานหลักสูตร งานการเงิน เป็นต้น 

o  

o15 ข้อมูลเชิงสถิติ 
การให้บริการ 

o แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของสถานศึกษา 
o เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2564 

- สรุปสถิติการใช้งานหรือการรับบริการของบุคลากรครู  
นักเรียน นักศึกษา  

o  

o16 รายงานผล 
การสำรวจความ 
พึงพอใจ 
การให้บริการ 

o แสดงแสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจ
หน้าท่ีหรือภารกิจของสถานศึกษา เช่น ความพึงพอใจของนักเรียน
นักศึกษาต่อการสอนของครู ฯลฯ 
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563 

o  

o17 E–Service o แสดงช่องทางที ่บ ุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตาม
อำนาจหน้าที่ภารกิจของสถานศึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ เพ่ือ
ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ 
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์
หลักของสถานศึกษา 

o  

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (o18- o20) 
o18 แผนการใช้จ่าย

งบประมาณ
ประจำป ี

o แสดงแผนแผนการใช ้จ ่ายเง ินงบประมาณประจำป ีของ
สถานศึกษาท่ีมีระยะ 1 ปี (แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณราย
โครงการ/กิจกรรม เป็นรายไตรมาส) 
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่
ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น 
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2564  
-  ในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะควรแสดงในรูปแบบไฟล์ PDF 
ที ่แปลงมาจากไฟล์ word หรือไฟล์ excel ทั้งนี ้ไม่ควรใช้ไฟล์ 
PDF ที่สแกนมาจากเอกสาร  

o  
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ที่อยู่ข้อมูล (URL) 
o19 รายงานการกำกับ

ติดตามการใช้จ่าย
ง บ ป ร ะ ม า ณ
ประจำปี  รอบ 6 
เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ ่าย
งบประมาณประจำปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้
จ่ายงบประมาณ เป็นต้น 
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564 

o  

o20 รายงานผลการใช้
จ ่ายงบประมาณ
ประจำปี 

o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ ่ายงบประมาณ
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผล
การใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธ์ิ
ตามเป้าหมาย เป็นต้น 
o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

o  

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (o21- o24) 
o21 แผนการจัดซื้อจัด

จ้างหรือแผนการ
จัดหาพัสดุ 

o แสดงแผนจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้างหรือแผนการจัดหาพัสด ุตามที่
สถานศึกษาจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (แผนการจัดซื้อจัด
จ้างตามวงเงินงบประมาณท่ีสถานศึกษาได้รับการจัดสรร) 
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2564 

o  

o22 ประกาศต่าง ๆ 
เก่ียวกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหา
พัสดุ 

o แสดงประกาศตามที ่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 
2560 เช ่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื ้อจัดจ้าง     
เป็นต้น 
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563 

o  

o23 สรุปผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหา
พัสดุรายเดือน 

o แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา 
o มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือ
จ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้
เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น 
o จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ
เดือนใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง) เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัด
จ้างในปี พ.ศ. 2564 
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2564 

- รายงานสรุปจัดซื้อจัดจ้างของานพัสดุ แยกรายละเอียดใน 
แต่ละเดือน ได้แก่ แบบรายงาน สขร.1 ของงานพัสดุ 

o  

o24 รายงานผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหา
พัสดุประจำปี 

o แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา 
o มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น 
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563 

- แบบรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (ตาม 
แบบฟอร์ม excel) 

o  
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ที่อยู่ข้อมูล (URL) 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (o25- o28) 
o25 นโยบายการ

บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

o แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายหรือ
วัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความ
โปร่งใสและมีคุณธรรม 
o เป็นนโยบายของผู้อำนวยการหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย
หรือนโยบายที่กำหนดในนามของสถานศึกษา 
o เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษาในปี พ.ศ. 2564 

o  

o26 การ
ดำเนินการ
ตามนโยบาย
การบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

o แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การ
วางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื ่อปฏิบัติงานตามภารกิจของ
สถานศึกษา การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพการพัฒนา
คุณภาพชีวิต การคัดเลือก การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรม
และรักษาวินัยของบุคลากรในสถานศึกษา เป็นต้น 
o เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตามข้อ O25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล ตามข้อ O25 
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564 

o  

o27 หลักเกณฑ์
การบริหาร
และพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล 

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังน้ี 
o การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
o การพัฒนาบุคลากร 
o การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
o การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 
o เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2564 
-  ต้องนำหลักเกณฑ์ครบทั้ง 5 เรื่อง ข้ึนเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน 

o  

o28 รายงานผล
การบริหาร
และพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล
ประจำป ี

o แสดงผลการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการวิเคราะห์
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น 
o เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2563 
- สถานศึกษาสามารถใช้รายงานฯ ท่ีจัดส่งสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาได้ 

o  

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส  
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (o29- o31) 
o29 แนวปฏิบัติ 

การจัดการ
เรื่องร้องเรียน
การทุจริตและ
ประพฤติ 
มิชอบ 

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรสถานศึกษา 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการ
ที ่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั ้นตอนหรือ
วิธีการในการจัดการต่อเรื ่องร้องเร ียน ส่วนงานที ่ร ับผิดชอบ 
ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น 
o เป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2564 
 

o  

 

23 



 

 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ที่อยู่ข้อมูล (URL) 
  - เป็นคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง

กับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรสถานศึกษา โดยอาจ
นำมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 มีนาคม 2561 มาเป็นส่วนหนึ่งของ
แนวทางการดำเนินการของสถานศึกษาในการเร่งรัดการจัดการ
เร ื ่องร ้องเร ียนการทุจร ิตและประพฤติม ิชอบของบุคลากร
สถานศึกษา 

o  

o30 ช่องทางแจ้ง
เรื่องร้องเรียน
การทุจริตและ
ประพฤติ 
มิชอบ 

o แสดงช่องทางที ่บ ุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื ่องร้องเรียน
เก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรสถานศึกษาผ่าน
ทางช่องทางออนไลน์ (เป็นช่องทางที ่สามารถเข้าไปร้องเรียนได้
โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์หลักของสถานศึกษาภายใต้แบนเนอร์ 
“ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น” 
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์
หลักของสถานศึกษา 
-  บนเว็บไซต์หลักของสถานศึกษาควรมีปุ ่ม เมนู “สร้างความ
คิดเห็น” หรือ “กระทู้ใหม่” ให้ชัดเจน และมีเจ้าหน้าท่ีคอยติดตาม
กระทู้ใหม่อยู่เสมอ 
- ควรมีการตอบโต้กับผู้แสดงความคิดเห็นว่าสถานศึกษาได้รับ
ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นแล้ว 

o  

o31 ข้อมูลเชิงสถิติ
เรื่องร้องเรียน
การทุจริตและ
ประพฤติ 
มิชอบ
ประจำป ี

o แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
บุคลากรสถานศึกษา 
o มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่อง 
เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น  
(กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน) 
o เป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2564 

o  

การเปิดโอกาสใหเ้กิดการมีส่วนร่วม (o32- o33) 
ช่องทางการรับฟัง
ความคิดเห็น 

o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อ
การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษาผ่าน
ทางช่องทางออนไลน์ 
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์
หลักของสถานศึกษา 

o  

การเปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วม 

o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของ
สถานศึกษา เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ  ร่วมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น 
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564 
- อาจแสดงเป็นภาพกิจกรรมของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียกับสถานศึกษา  

o  
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ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต เป็นตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็น

ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของสถานศึกษา เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้สาธารณะได้รับทราบ 
ใน 2 ประเด็น คือ (1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้อำนวยการสถานศึกษา 
การประเมินความเส่ียงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพื่ผ฿อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อผลการประเมิน
เพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในสถานศึกษา และมีการกำกับติดตามการนำไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (10 ข้อมูล) ดังนี้ 
 
 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ที่อยู่ข้อมูล (URL) 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจรติ  

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (o34- o35) 
o34 เจตจำนง

สุจริตของ
ผู้บริหาร 

o แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหาร
สถานศึกษาอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมา 
ภิบาล 
o ดำเนินการโดยผู้อำนวยการสถานศึกษาคนปัจจุบัน 

- ประกาศเจตนารมณ์การบริหารสถานศึกษาอย่างซื่อสัตย์ 
สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

o  

o35 การมีส่วน
ร่วมของ
ผู้บริหาร 

o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของ
ผู้อำนวยการสถานศึกษาคนปัจจุบัน 
o เป ็นการดำเนินการหร ือก ิจกรรมที ่แสดงให้เห ็นถ ึงการให้
ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสร ิมสถานศึกษา        
ด้านคุณธรรมและโปร่งใส 
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564 
     - การมีส่วนร่วมของผู้อำนวยการสถานศึกษาตามประเด็นน้ี อาจ
หมายรวมถึง วาระการประชุมที ่ผู ้อำนวยการสถานศึกษาได้ให้
ความสำคัญในการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสของสถานศึกษา 

o  

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต (o36- o37)  
o36 การประเมิน

ความเสี่ยง
การทุจริต
ประจำป ี

o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติ
หน้าที ่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถานศึกษา 
o มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยง
และระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหาร
จัดการความเสี่ยง เป็นต้น 
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564 
     - สถานศึกษาสามารถนำ “แผนบริหารความเสี ่ยงการทุจริต”   
ข้ึนเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของสถานศึกษาได้ 
 
 

o  
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ที่อยู่ข้อมูล (URL) 
o37 การดำเนิน 

การเพ่ือ
จัดการความ
เสี่ยงการ
ทุจริต 

o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง
ในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 
o เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการ
ดำเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36 
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564 

o  

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
o38 การเสริมสร้าง

วัฒนธรรม
องค์กร 

o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที ่แสดงถึงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรของสถานศึกษามีทัศนคติ ค่านิยม       
ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน 
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564 
   - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร อาจหมายรวมถึง กิจกรรม
เก่ียวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา / กิจกรรมที่
เก่ียวข้องกับการประเมิน ITA 

o  

แผนป้องกันการทุจริต (o39- o41) 
o39 แผนปฏิบัติ

การป้องกัน
การทุจริต 

o แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือ
พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา 
o ม ีข ้อม ูลรายละเอ ียดของแผนฯ เช ่น โครงการ ก ิจกรรม 
งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น 
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564 

o  

o40 รายงานการ
กำกับติดตาม 
การดำเนิน 
การป้องกัน
การทุจริต
ประจำปี  
รอบ 6 เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต 
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช ่น ความก้าวหน้าการ
ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที ่ใช้
ดำเนินงาน เป็นต้น 
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564 

o  

o41 รายงานผลการ
ดำเนินการ
ป้องกันการ
ทุจริตประจำป ี

o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการ
โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย เป็นต้น 
o ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2563 

o  
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ที่อยู่ข้อมูล (URL) 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพือ่ป้องกันการทุจริต  

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในสถานศึกษา (o42- o43) 
o42 มาตรการ

ส่งเสริม
คุณธรรม
และความ
โปร่งใส
ภายใน
หน่วยงาน 

o แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสถานศึกษา ในปี พ.ศ. 2563 
o มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง
หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาใหดี้
ขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของสถานศึกษา 
เป็นต้น 
o มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรง่ใส
ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมี
รายละเอียดต่าง ๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
การกำหนดข้ันตอนหรือวิธีการปฏิบัติ  การกำหนดแนวทางการกำกับ
ติดตามให้วิธีการปฏิบัติ  การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้
นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น 
    - กรณีที่สถานศึกษาไม่มีผลการประเมิน ITA ปี พ.ศ. 2562-2563 
ให้จัดทำเป็นมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในสถานศึกษา 

o  

o43 การดำเนินการ
ตามมาตรการ
ส่งเสริม
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ภายใน
หน่วยงาน 

o แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในสถานศึกษา 
o มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในสถานศึกษาในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม   
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564 

o  

 

หมายเหตุ  
 1) ปี พ.ศ. 2564 หมายถึง รอบปีท่ีสถานศึกษาบริหารราชการ โดยใช้ข้อมูลของ ปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2564 
 2) การเปิดเผยข้อมูล พิจารณาจาก 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบของการเปิดเผย และ
องค์ประกอบของข้อมูล โดยจะต้องสอดคล้องตามเงื่อนไขครบถ้วนทั้ง 2 องค์ประกอบ จึงจะถือว่าเป็นการ
เปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์การประเมินท่ีกำหนด 
              องค์ประกอบของการเปิดเผย พิจารณาตามเงื่อนไข ดังนี้ 

• สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ผ่าน URL 
• ข้อมูลเผยแพร่ท่ีเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา 
• ข้อมูลเผยแพร่ในหัวข้อหรือตำแหน่งท่ีประชาชนท่ัวไปสามารถเข้าใจและเข้าถึงได้ 
องค์ประกอบของข้อมูล จะแตกต่างกันในแต่ละข้อตามท่ีปรากฏในรายละเอียด 

 3) การให้คะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) โดยคณะกรรมการตรวจสรุปผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาตาม 
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โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา จะตรวจและให้คะแนนตามURL ท่ี
ปรากฎตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 
OIT) โดยให้คะแนนตามคำตอบของสถานศึกษา รวมไปถึงความถูกต้อง  ครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน
ประกอบท่ีสถานศึกษาระบุ โดยกำหนดให้แต่ละคำถามมีคะแนน ดังตัวอย่างต่อไปนี้  

 

ข้อกำหนด คะแนน 
มีการเผยแพร่เอกสารบนเว็บไซต์หลัก แต่ไม่ถูกต้อง/ข้อมูลไม่ครบถ้วน 0 
มีการเผยแพร่เอกสารบนเว็บไซต์หลัก ถูกต้อง/ข้อมูลครบถ้วน 100 

 

 ท้ังนี้ สถานศึกษาสามารถตรวจให้คะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ดังตารางท่ี 4.1 เพื่อนำ
คะแนนรวมทั้ง 10 ตัวชี้วัด สรุปผลการดำเนินงาน ITA ตามเกณฑ์ดังหัวข้อ 3.2 และ 3.3 สำหรับปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  
 
ตารางที่ 4.1 การตรวจให้คะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  
 

ตัวชี้วัด
ที่ 

คะแนน ตัวชี้วัดย่อย 
ข้อ

คำถาม 
ค่า

คะแนน 
วิธีการคิดคะแนน 

9. ก า ร
เ ป ิ ด เ ผย
ข้อมูล 
(o1-o33) 

30 ข้อมูลพื้นฐาน (o1-o9)  9 900 ตามข้อกำหนดถ้ามีการเผยแพร่เอกสาร
บนเว็บไซต์หลักถูกต้อง จะได้ข้อคำถาม
ละ 100 คะแนน ซึ ่งตัวชี ้ว ัดที ่ 9 มีข้อ
คำถาม 33 ข้อ จึงมีคะแนนรวม 3,300 
คะแนน คิดเป็น 30 คะแนน 
ตัวอย่าง วท.สุจริต มีคะแนนรวม 2,750 
คะแนน 
ดังนั้น ตัวชี้วัดที่ 9 จึงมีคะแนน 
 = (2,400x30/3,300) = 21.81 คะแนน 

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

รวมคะแนน o1-o33 (ตัวอย่าง) 21.81 

10. ก า ร
ป้องกัน 
การทุจริต 
(o34-o43) 

10 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 (o34-o41) 

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

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
(o42-o43) 

2 200 

รวม 10 1,000 

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

รวม 
40 คะแนน OIT (o1-o43)   28.81 
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ภาคผนวก 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสรุปคะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 



 

 

 

วิทยาลัย..............................................................จังหวัด......................................ภาค....... .............. 

 

แบบสรุปคะแนนการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ (6 คะแนน) 

ข้อคำถาม i1 i2 i3 i4 i5 i6 รวมคะแนน i1-i6 
คะแนน        

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

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

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

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

รวมคะแนนการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน i1-i30 (30 คะแนน) IIT 
 

แบบสรุปคะแนนการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน (10 คะแนน) 

ข้อคำถาม e1 e2 e3 e4 e5 รวมคะแนน ie1-e5 
คะแนน       

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

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน (10 คะแนน) 
ข้อคำถาม e11 e12 e13 e14 e15 รวมคะแนน e11-e15 
คะแนน       
รวมคะแนนการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก e1-e15 (30 คะแนน) EIT 
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แบบสรุปคะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (30 คะแนน) 

ตัววัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ข้อ

คำถาม 
o1 o2 o3 o4 o5 o6 o7 o8 o9 

รวมคะแนน 
o1-o9 

คะแนน           
ตัววัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 

ข้อคำถาม o10 o11 o12 o13 o14 o15 o16 o17 รวมคะแนน o10-o17 
คะแนน          

ตัววัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
ข้อคำถาม o18 o19 o20 o21 o22 o23 o24 รวมคะแนน o18-o24 
คะแนน         

ตัววัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ข้อคำถาม o25 o26 o27 o28 รวมคะแนน o25-o28 
คะแนน      

ตัววัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
ข้อคำถาม 

o29 o30  o31 o32 o33 
รวมคะแนน o29-o33 

 
คะแนน       

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

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต (10 คะแนน) 
ตัววัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 

ข้อคำถาม o34 o35 o36 o37 o38 o39 o40 o41 รวมคะแนน o34-o41 
คะแนน          

ตัววัดย่อยที่ 10.2 การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
ข้อคำถาม o42 o43 รวมคะแนน o42-o43 
คะแนน      

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

รวมคะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ o1-o43 (40 คะแนน) = (AA+BB) OIT 
 

 

สรุปผลการประเมิน ITA 

ด้าน IIT EIT OIT 
คะแนนรวม 

ITA 
ระดับ

คะแนน 
เกณฑ์ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
คะแนน        
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แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

shorturl.asia/OYI43 
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แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 

 
คำช้ีแจง   

1. ผู ้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรทางการศึกษา ได้แก่        
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
สถานศึกษามาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี    

2. ขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำ จำนวนร้อยละ 10 ของจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน แต่จะต้องมี
จำนวนไม่น้อยกว่า 30 ตัวอย่าง หากสถานศึกษามีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจำนวนน้อยกว่า 30 คน ให้เก็บ
ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในท้ังหมด  
 3. ทำเครื่องหมาย ( √ ) ตามระดับการรับรู้ของท่านในแต่ละประเด็นการประเมิน ดังนี ้
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ (i1 – i6) 

เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในสถานศึกษาต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากรอื่นในสถานศึกษาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความ
โปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาท่ีกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่า
เทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อท่ัวไปหรือผู้มาติดต่อท่ีรู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น 
เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ใน
ฐานะเจ้าหน้าท่ีของรัฐอย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียก
รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อื่น ๆ ของบุคลากรอื่นในสถานศึกษาท้ังในกรณีท่ีแลกกับการปฏิบัติหน้าท่ี และใน
กรณีช่วงเทศกาลหรือวาระสำคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่น ๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเส่ียงท่ีอาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต ประกอบด้วย
ข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ ดังนี้    

     

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i1 บุคลากรในสถานศึกษา ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ 
ตามประเด็นดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด 

 

▪ เป็นไปตามข้ันตอนที่กำหนด     
▪ เป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด     
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ประเด็นการประเมิน ระดับ 
น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

i2 บุคลากรในสถานศึกษา ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ 
ทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัว อย่างเท่าเทียมกัน 
มากน้อยเพียงใด 

    

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

i3 บุคลากรในสถานศึกษา มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตาม
ประเด็นดังต่อไปน้ี อย่างไร 

 

▪ มุ่งผลสำเร็จของงาน     
▪ ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว     
▪ พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง     

                          ประเด็นการประเมิน  
ระดับ 

มี ไม่ม ี
i4 บุคลากรในสถานศึกษา มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปน้ี จากผู้มาติดต่อเพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน 
การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 

 

▪ เงิน   
▪ ทรัพย์สิน   
▪ ประโยชน์อื่น  ๆที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น   
หมายเหตุ: เป็นการเรียกรับที่นอกเหนือจากท่ีกฎหมายกำหนดให้รับได้ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ เป็นต้น 
i5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที ่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว  
บุคลากรในสถานศึกษา มีการรับสิ่งดังต่อไปน้ี หรือไม่ 

 

▪ เงิน   
▪ ทรัพย์สิน   
▪ ประโยชน์อื่น  ๆที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น   
i6 บุคลากรในสถานศึกษา มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสรา้ง
ความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่ 

 

▪ เงิน   
▪ ทรัพย์สิน   
▪ ประโยชน์อื่น ๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การอำนวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น   
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ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ (i7 – i12) 
 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในสถานศึกษาต่อการดำเนินการ

ต่าง ๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของ
สถานศึกษาอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงิน
ของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ เช่น  ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากร
ภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ ตัวชี ้ว ัดที ่ 2 การใช้
งบประมาณ  ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ  ดังนี้ 

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i7 ท่านรู ้เกี ่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของสถานศึกษา     
มากน้อยเพียงใด 

    

i8 สถานศึกษาของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็น
ดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด 

 

▪ คุ้มค่า     
▪ ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีต้ังไว้     
i9 สถานศึกษาของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือ
พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

    

i10 บุคลากรในสถานศึกษาของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ 
เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ 
มากน้อยเพียงใด 

    

i11 สถานศึกษาของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/    การจัดหาพัสดุ 
และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด 

 

▪ โปร่งใส ตรวจสอบได้     
▪ เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหน่ึง     
i12 สถานศึกษาของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปน้ี มาก
น้อยเพียงใด 

 

▪ สอบถาม     
▪ ทักท้วง     
▪ ร้องเรียน     

 

 

 

 

36 



 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ (i13 – i18) 
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในสถานศึกษาต่อการใช้อำนาจของ

ผู้อำนวยการสถานศึกษาของตนเอง ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
คัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้
อำนาจสั่งการให้ผู ้ใต้บังคับบัญชาทำในธุระส่วนตัวของผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือทำในสิ่งที ่ไม่ถูกต้อง 
นอกจากนี้ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้อำนวยการสถานศึกษา 
การซื้อขายตำแหน่ง หรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้องประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ  ดังนี้ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดบั 

น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้อำนวยการสถานศึกษาอยา่ง
เหมาะสม มีเหตุมีผล มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: การมอบหมายงาน พิจารณาจากคำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ประจำปีการศึกษา/ประจำปีงบประมาณ 
i14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่มีกระบวนการ
และข้ันตอนที่เหมาะสม ตามระดับคุณภาพของผลงาน มากน้อย
เพียงใด 

    

หมายเหตุ: เอกสารการประเมิน หมายความรวมถึง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประมินผลการ
ปฏิบัติงาน คำสั่งแต่งต้ังการพิจารณากลั่นกรองผลการปฏิบัติงาน ผลการประเมินการปฏิบัติงาน รอบที่ 1 รอบที่ 2 ของปีงบประมาณ 
i15 ผู้อำนวยการสถานศึกษา มีกระบวนการคัดเลือกผู้เข้ารับการ
พัฒนา ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่าง
เหมาะสม มีเหตุมีผล เป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: กระบวนการคัดเลือกผู้เข้ารับการพัฒนา ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน พิจารณาจากข้อมูลสรุปและรายงานผลการ
พัฒนาบุคลากร  
i16 ท่านเคยถูกผู้อำนวยการสถานศึกษาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัว
มากน้อยเพียงใด 

    

i17 ท่านเคยถูกผู้อำนวยการสถานศึกษาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่
ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด 

    

i18 การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษามีลักษณะดังต่อไปน้ี 
มากน้อยเพียงใด 

 

▪ ถูกแทรกแซงจากผู้อำนวยการสถานศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา     
▪ มีการซื้อขายตำแหน่ง     
▪ เอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง     
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ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ (i19 – i24) 
 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในสถานศึกษาต่อการใช้ทรัพย์สิน

ของราชการ ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน การนำทรัพย์สินราชการของสถานศึกษา
ไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากร
ภายในและบุคคลภายนอกสถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษาจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและ
สะดวก นอกจากนี้สถานศึกษาจะต้องมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการท่ีถูกต้อง 
เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ    รวมไปถึงสถานศึกษาจะต้องมีการกำกับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย ตัวชี ้ว ัดที ่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  
ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ  ดังนี้ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i19 บุคลากรในสถานศึกษา มีการเอาทรัพย์สินของราชการ ไป
เป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

    

i20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้
ปฏิบัติงานในสถานศึกษา มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด 

    

i21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากร
ในสถานศึกษามีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

    

i22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้องจากสถานศึกษา 
มากน้อยเพียงใด 

    

i23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของสถานศึกษาของท่าน เกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

    

i24 สถานศึกษาของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

    

 

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต (i25 – i30) 
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในสถานศึกษาต่อการแก้ไขปัญหา

การทุจริตของสถานศึกษา ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญของผู้อำนวยการสถานศึกษาในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยสถานศึกษาจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตใน
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา 
เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตของสถานศึกษา ที่จะต้องทำให้การทุจริตในสถานศึกษาลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้อง
สร้างความเช่ือมั่นให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในสถานศึกษาด้วย นอกจากนี้
สถานศึกษาจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในสถานศึกษา รวมถึงการนำผลการ
ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการ
ทุจริต ตัวชี้วัดท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ ดังนี้ 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i25 ผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการ
ทุจริต มากน้อยเพียงใด 

    

                        ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

มี ไม่มี 
i26 สถานศึกษามีการดำเนินการ ดังต่อไปน้ี หรือไม่  
▪ ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ   
▪ จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา   

ประเด็นการประเมิน  
ระดับ 

น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i27 ปัญหาการทุจริตในสถานศึกษา ได้รับการแก้ไข มากน้อย
เพียงใด 

    

หมายเหตุ: หากท่านเห็นว่าสถานศึกษาไม่มีปัญหาการทุจริตให้ตอบ “มากท่ีสุด” 
i28 สถานศึกษามีการดำเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริตในหน่วยงาน     
มากน้อยเพียงใด 

 

▪ เผ้าระวังการทุจริต     

▪ ตรวจสอบการทุจริต     

▪ ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต     

หมายเหตุ: หากสถานศึกษาของท่านไม่มีการทุจริต จึงทำให้ไม่มีการลงโทษทางวินัย ให้ตอบ “มากท่ีสุด” 

i29 สถานศึกษามีการนำผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบ   
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ไปปรับปรุงการทำงาน เพ่ือ
ป้องกันการทุจริตในสถานศึกษามากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ:  
▪ หน่วยตรวจสอบภายใน หมายถึง ส่วนงานตรวจสอบภายในของสถานศึกษา  
▪ หน่วยตรวจสอบภายนอก หมายถึง หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าท่ีตรวจสอบการดำเนินงานของสถานศึกษาอาชีวศึกษา เช่น 
หน่วยตรวจสอบภายในสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นต้น 

i30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในสถานศึกษา ท่านมี
ความคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปน้ี อย่างไร 

 

▪ สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก     

▪ สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้     

▪ มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา     

▪ มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง     
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แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
 (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 
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แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
 (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 

 
คำช้ีแจง   
 1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานรัฐอื่น ๆ 
รวมทั้ง ผู้ปกครอง ผู้เรียน และศิษย์เก่า ท่ีเคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของสถานศึกษา นับต้ังแต่
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา 
 2. การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำ จำนวนร้อยละ 10 ของจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก แต่
จะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 30 ตัวอย่าง กรณีสถานศึกษามีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจำนวนน้อยกว่า 30 คน 
ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทั้งหมด กรณีสถานศึกษามีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจำนวน
มากกว่า 4,000 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกไม่น้อยกว่า 400 ตัวอย่าง 
 3. การนำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยให้สถานศึกษาระบุจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก และกรอกรายชื่อตัวอย่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของสถานศึกษาตามแบบฟอร์ม หรือคณะท่ี
ปรึกษาแนะนำ (ผู้ดูแลระบบของสถานศึกษาเป็นผู้กรอกข้อมูลและผู้อำนวยการจะต้องตรวจสอบและอนุมัติ
ข้อมูล) 
          4. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก สามารถเข้ามาตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(EIT) ของสถานศึกษาได้ โดยการค้นหาช่องทางการเข้าตอบจากระบบสารสนเทศ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกท่ีเคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับสถานศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้มีโอกาสได้เข้ามาตอบ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ได้ด้วยตนเอง 
          5. สถานศึกษารวบรวมข้อมูลท่ีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกท่ีเข้ามาตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประมวลผลนำเสนอบนเว็บไซต์ของสถานศึกษา  
 6. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) มี 2 ตอน ได้แก่   
              6.1 ตอนท่ี 1 ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประกอบด้วย 1) ช่ือ-นามสกุล 2) E-mail 3) หมาย
เลยโทรศัพท์ และ 4) ประเภทการติดต่อ 
              6.2 ตอนท่ี 2 ประเด็นการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)   
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ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
คำช้ีแจง กรอกข้อมูลให้ถูกต้องตามความเป็นจริง  
1. ช่ือ-นามสกุล............................................................................................................................................ 
2. E-mail.....................................................................................................................................................  
3. หมายเลยโทรศัพท์.................................................................................................................................... 
4. ประเภทการเข้ารับบริการ 
                     ติดต่อสอบถาม  
       การสมัครเรียน 
       การชำระเงิน 
       การจัดซื้อจัดจ้าง 
       การเรียนการสอน  
       เข้ารับบริการด้านวิชาชีพ 
       การประสานออกบริการ 
       การร้องเรียน 
      อื่น ๆ (โปรดระบุ)................................................................................................................. 

ตอนที่ 2 ประเด็นการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)   
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี ้วัดท่ี 6 – ตัวชี้วัดที่ 8 ข้อคำถามตัวชี้วัดละ 5 ข้อ รวมข้อคำถาม 15 ข้อ 

ประกอบด้วย ดังนี้  
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน (e1 – e5)  

เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของสถานศึกษาต่อการคุณภาพการดำเนินงาน ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากร โดยยึด
หลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาท่ีกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่
เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการของสถานศึกษาแก่ผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าท่ี
อย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าท่ีด้วย นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงาน
และการดำเนินงานในภาพรวมของสถานศึกษา ท่ีจะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 
ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนิ นงาน 
ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 5 ข้อ ดังนี้ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

e1 บุคลากรของสถานศึกษาที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน 
ตามประเด็นดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด 

 

   ▪ เป็นไปตามข้ันตอนที่กำหนด     
   ▪ เป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด     
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

e2 บุคลากรในสถานศึกษา ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มา
ติดต่อคนอื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

    

e3 บุคลากรของสถานศึกษา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการแก่
ท่าน อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด 

    

 

                        ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

มี ไม่มี 
e4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกบุคลากรของสถานศึกษาที่ท่านติดต่อ ร้องขอให้จ่าย 
หรือให้สิ่งดังต่อไปน้ีเพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 

 

    ▪ เงิน   
    ▪ ทรัพย์สิน   
     ▪ ประโยชน์อื่น  ๆที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง เป็นต้น   
หมายเหตุ: เป็นการให้ที่นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ เป็นต้น 

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

e5 สถานศึกษาที ่ท ่านติดต่อ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึง
ประโยชน์ของชุมชนและสังคมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด 

    

 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร (e6 – e10) 

เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของสถานศึกษาต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของสถานศึกษาใน
เรื ่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลท่ี
เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการดำเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลท่ี
สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถ
ส่งคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ และมีการช้ีแจงในกรณีท่ีมีข้อกังวลสงสัยได้
อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการ
ทุจริตของเจ้าหน้าท่ีในสถานศึกษาด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการส่ือสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร ประเด็นสำรวจ ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 
5 ข้อ ดังนี้ 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

e6 การเผยแพร่ข้อมูลของสถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีลักษณะ
ดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด 

 

    ▪ เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน     
    ▪ มีช่องทางหลากหลาย     
e7 สถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

    

 

                         ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

มี ไม่มี 
e8 สถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเก่ียวกับการดำเนินงาน/
การให้บริการ หรือไม่ 

  

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

e9 สถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวล
สงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: หากท่านไม่มีข้อกังวลสงสัยให้ตอบ “มากทีสุ่ด” 
 

                         ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

มี ไม่มี 
e10 สถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของบุคลากรใน
สถานศึกษา หรือไม ่

  

 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน (e11 – e15)  

เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของสถานศึกษาต่อการปรับปรุงระบบการทำงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษา     
ท้ังการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีและกระบวนการทำงานของสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยี
มาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ ้น โดยควรมีกระบวนการเปิ ดโอกาสให้
ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการด้วย ท้ังนี้ นอกจากสถานศึกษาจะต้องปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความสำคัญ
กับการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้นอีกด้วย ตัวชี้วัดที่ 8  การปรับปรุงระบบการทำงาน  
ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 5 ข้อ ดังนี้ 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

e11 บุคลากรของสถานศึกษาที ่ท ่านติดต่อ มีการปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีข้ึน มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: หากท่านติดต่อครั้งแรก ให้เปรียบเทียบกับคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการที่ท่านคาดหวังไว้ก่อนมาติดต่อ 
e12 สถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอน
การดำเนินงาน/การให้บริการให้ดีข้ึน มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: หากท่านติดต่อครั้งแรก ให้เปรียบเทียบกับวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการที่ท่านคาดหวังไว้ก่อนมาติดต่อ 

 

                         ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

มี ไม่มี 
e13 สถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วมากข้ึน หรือไม่ 

  

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

e14 สถานศึกษาที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ   
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/
การให้บริการของสถานศึกษาให้ดีข้ึน มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: การมีส่วนร่วม เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น 
e15 สถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การ
ให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากข้ึน มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ หากท่านติดต่อคร้ังแรกให้เปรียบเทียบ ความโปร่งใสของการดำเนินงานกับที่คาดหวังไว้ก่อนมาติดต่อ 
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ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
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เวบ็ไซต์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
www.vec.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เข้าเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา www.vec.go.th แล้วเลือก

คำว่า ITA คลิกเข้าสู่หน้าหลัก 

  

เมื่อคลิกเข้ามาหน้าหลัก ITA สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ก็สามารถ

เลือกดูรายละเอียดตามตัวชี้วัด 
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คณะทำงานคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ 
สำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

ที่ปรึกษา   
1. นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
2. นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
3. นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
4. นายอรรถพล สังขวาสี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
5. นายจรูญ เตชะเจริญกิจ หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ 
คณะทำงาน   
1. นางศันสนีย์        สายะสนธิ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี 
2. นายทิตินันท์        ทุมมา วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี 
3. นางสาวอัมพร  บุญเทพ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี 
4. นางวิยดา            วัฒนาเมธ ี หน่วยศึกษานิเทศก์ 
5. นายสันติ          ทองแก้วเกิด หน่วยศึกษานิเทศก์ 
6. นางราตรี            มงคลนิมิตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 
7. นายพิศาล           ปฤษณารุณ วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ 
8. นางสาวพิมพ์พิศา  รัตนธรรมาศ วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ 
9. นายตฤน            ขันโคกกรวด วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 
10. นางจารุวรรณ      กะวิเศษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี 
11. นางสาวพุทธชาติ  เกตุหิรัญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 
12. นางสาวรัชต์ธร  พรหมศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 
13. นายสายัณห์       ประโกสันตัง วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง 
14. นายสมควร       สากำ วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง 
15. นายสุดวีระ       ชินจรัสศรี วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา 
16. นายจักรกฤษณ์  แจ่มทิม วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา 
17. นายสมยงค์      จันทร์งาม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ 
18. นายทรรศนันทน์   ถนัดค้า วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา 
19. นายเผด็จ        อ่ำนาเพียง วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 
20. นายกัมพล       ถาวิกุล วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี 
21. ว่าท่ีร้อยตรี ปิยวัฒน์   ดีโว วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก 
22. นายเทพพิทักษ์  หมื่นลิตร วิทยาลัยการอาชีพพล 
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23. นายสรายุทธ์     วงศ์สุวรรณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี 
24. นายชาญชัย      ไชยคำ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี 
25. นายชัชวนันท์ จันทรขุน วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
26. นายจิรายุทธิ์ อ่อนศรี วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศกรุงเทพมหานคร 
27. นางวินิตา จ่ันพลอย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 
28. นางสาววิภาวดี ดวงสูงเด่น ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
29. นายธนสาร รุจิรา หน่วยศึกษานิเทศก์ 
30. นางสาววนิดา แอนนัส หน่วยศึกษานิเทศก์ 
31. นางพชรกร ปัญญาคำ หน่วยศึกษานิเทศก์ 
32. ว่าท่ีร้อยตรี ฐิติพงศ์ ปัญญาคำ หน่วยศึกษานิเทศก์ 
33. นางสาวรัชนก    ดินแดง ธุรกิจส่วนตัว 
34. นายสุทธิศักดิ์ สุขสำราญ บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) 
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QR-CODE  
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครฐั (ITA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Link :  

 
 

shorturl.asia/4lYtU 
 
 
 
 
 
 
 

 



 


