
การประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใส

ในการด าเนินงานของส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

(Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562



ประเทศไทยใสสะอำด  ไทยทั้งชำติตำ้นทุจริต

เป้ำประสงค ์: ระดบัคะแนนของดชันีกำรรบัรูก้ำรทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) สูงกวำ่รอ้ยละ 50 ในปี 2564

โครงการเสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม

และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรยีนสุจรติ)

WWW.UPRIGHTSCHOOL.NET

ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยูอ่ย่างพอเพียง จิตสาธารณะ

จุดเน้น

ยุทธศาสตรช์าตว่ิาดว้ยการ

ป้องกนัและปราบปราม

การทุจริต ระยะที่ 3

โรงเรียนสุจริต

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 

สรำ้งสงัคม

ท่ีไม่ทนต่อกำรทุจริต

ยุทธศาสตรท์ี่ 4  

พฒันำระบบป้องกนั

กำรทุจริตเชิงรุก
การประเมิน ITA Online

▪ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online)

- ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ 225 แหง่

- โรงเรียน สพฐ. ใสสะอำด ปรำศจำกคอรร์ปัชนั 225 โรงเรียน

การประเมิน ITA Online

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online)
ประจ าปี 2561 ได้คะแนนร้อยละ 85.12 อยู่ในระดับ สูงมาก 

- บริษัทสร้างการดี
- ป.ป.ช. สพฐ. น้อย ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน
- สร้างส านึกพลเมือง (Project Citizen) 
- กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice)
- ค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” 
- สื่อภาพยนตร์สั้นสร้างสรรค์สังคมไม่ทนต่อการทุจริต
- การอบรมหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 
- การอบรมหลักสูตประกาศนียบัตรรธรรมาภิบาลส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา

- การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

กิจกรรมโรงเรียนสุจริต

กิจกรรมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

- จัดท ารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบตัิงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
- จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

▪ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
- หลกัสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต

▪สถำนศึกษำ 30,112 แห่ง

- โรงเรียนสุจริตต้นแบบ (225 โรงเรียน)
- เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 10 (3,216 โรงเรียน)
- เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 20 (6,432 โรงเรียน)
- เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 30 (9,648 โรงเรียน)
- เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 40 (10,591 โรงเรียน)

▪ นักเรียน 6,847,609 คน

▪ ครู ผูบ้ริหำร บุคลำกำรทำงกำรศึกษำ 458,685 คน

▪ ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ 225 แห่ง

โรงเรียนสุจริต นกัเรียน ครู ผูบ้ริหาร 

และบุคลากรทางการศึกษา

มีฐานความคิดในการแยกแยะ

ระหว่างผลประโยชนส์่วนตน

กบัผลประโยชนส์่วนรวม

สงัคมตื่นตวัและไม่ทนตอ่

การทุจริตทุกรูปแบบ 

ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการตรวจสอบ

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มีการด าเนินงานตามภารกิจ

อยา่งโปร่งใส 

กลไกและกระบวนการป้องกนั

การทุจริตมีความเขม้แข็ง

และเท่าทนั

ตอ่สถานการณก์ารทุจริต

ดชันีการรบัรูก้ารทุจริตของ

ประเทศไทยมีแนวโนม้ท่ีดีข้ึน



• การปฏิบตัหินา้ที่

• การใชง้บประมาณ

• การใชอ้  านาจ

• การใชท้รพัยส์ินของราชการ

• การแกไ้ขปัญหาการทุจริต

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประจ  าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กรอบการประเมิน

• คณุภาพการด าเนินงาน

• ประสิทธิภาพการสื่อสาร

• การปรบัปรุงระบบการท างาน

• การเปิดเผยขอ้มูล

• การป้องกนัการทุจริต

10 ตวัช้ีวดั

3 เครื่องมือ

แบบวดัการรบัรูผู้มี้ส่วนไดส้่วนเสีย

ภายใน (แบบ IIT)

แบบวดัการรบัรูผู้มี้ส่วนไดส้่วนเสีย

ภายนอก (แบบ EIT)

แบบตรวจการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ

(แบบ OIT)

(3 – 14 มิถุนายน)

(17 – 28 มิถุนายน)

(1 – 12 กรกฎาคม)

ช่วงเวลาจดัเก็บขอ้มูล





แบบตรวจการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ

Open Data Integrity  and Transparency Assessment (OIT)

ระหว่างวนัที่ 1 – 12 กรกฎาคม

ในกรณีท่ี สพท. มีการลิงคข์อ้มูลไปยงั Google Drive ให ้ใชฟั้งกช์ัน่ Code Embed PDF

หรือใช ้iFrame ในการแสดงผลขอ้มูลในรูปแบบ PDF

ตวัช้ีวดัท่ี 9 การเปิดเผยขอ้มูล

ประเด็นส ารวจ ประกอบดว้ย 5 ตวัชี้ วดัยอ่ย (33 ขอ้มูล) 

ตวัช้ีวดัท่ี 10 การป้องกนัการทุจริต

ประเด็นส ารวจ ประกอบดว้ย 2 ตวัชี้ วดัยอ่ย (15 ขอ้มูล) 

แหล่งขอ้มูล เว็บไซตห์น่วยงำน

สพฐ. จดัท าขั้นตอนและวิธีการ

ตอบแบบ OIT เพ่ือเป็นแนวทางให้

สพท.



ตวัอยา่ง การลิงคข์อ้มูลไปยงั Google Drive โดยใชฟั้งกช์ัน่ Code Embed หรือใช ้

iFrame ในการแสดงผลขอ้มูลในรูปแบบ PDF บนเว็บไซตข์องหน่วยงาน

https://www.esdc.go.th/downloads/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%
B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8

https://www.esdc.go.th/downloads/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8


ตวัอยา่ง การลิงคข์อ้มูลไปยงั Google Drive โดยใชฟั้งกช์ัน่ Code Embed หรือใช ้

iFrame ในการแสดงผลขอ้มูลในรูปแบบ PDF บนเว็บไซตข์องหน่วยงาน

http://www.secondary29.go.th/Purchase.php

http://www.secondary29.go.th/Purchase.php


การด าเนินการของ สพฐ.

สพฐ.จะจดัส่งชอ่งทำงกำรตอบแบบตรวจกำรเปิดเผยขอ้มลูสำธำรณะ OIT ไปท่ีอีเมล ์itauserXXX@pracharath.ac.th

โดยชอ่งทำงกำรตอบแบบตรวจกำรเปิดเผยขอ้มลูสำธำรณะ OIT จะเป็นชอ่งทำงเฉพำะของแต่ละส ำนักงำนเขตพื้ นท่ี

กำรศึกษำ เพื่อใหผู้ร้บัผิดชอบกำรประเมิน ITA Online ตอบค ำถำมตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยขอ้มลูสำธำรณะ OIT 

ตำมชว่งเวลำและแนวทำงท่ี สพฐ.ก ำหนด เท่ำน้ัน

แบบตรวจการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ

Open Data Integrity  and Transparency Assessment (OIT)

แนวปฏิบตัขิอง สพท.

1. ล็อกอินเขำ้ Gmail โดยใช ้Username และ Password ท่ีแต่ละเขตไดร้บั (itauserXXX@pracharath.ac.th)

2. ตรวจสอบชอ่งทำงกำรตอบแบบตรวจกำรเปิดเผยขอ้มูลสำธำรณะ OIT ในกล่องจดหมำย (Inbox)

3. ด ำเนินกำรตอบค ำถำมตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยขอ้มูลสำธำรณะ OIT ตำมกรอบระยะเวลำกำรประเมิน

mailto:itauserXXX@pracharath.ac.th
mailto:itauserXXX@pracharath.ac.th


ค าอธิบายการตอบค าถามตามแบบตรวจการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ OIT ของ สพท.

1. ด ำเนินกำรกรอกท่ีอยูเ่ว็บไซตห์ลกัของหน่วยงำน (URL) ในหน้ำแรกกอ่นท่ีจะด ำเนินกำรตอบขอ้ค ำถำม OIT

โดย URL จะตอ้งมี http:// หรือ https:// เชน่ http://www.uprightschool.net

2. ขอ้ค ำถำมทั้งหมดมีอยู ่48 ขอ้ค ำถำม (O1 – O48)

3. สพท.ด ำเนินกำรตอบขอ้ค ำถำมโดยกำรใหร้ะบุ URL ของหน้ำใดหน้ำหน่ึงบนเว็บไซตข์องหน่วยงำน ซ่ึงแสดง

ขอ้มูล เน้ือหำขอ้ควำมหรือลิงคส์ ำหรบัเชื่อมโยงไปยงัขอ้มูลตำมท่ีแต่ละขอ้ค ำถำมก ำหนด (ขอ้ค ำถำมแต่ละขอ้

สำมำรถระบุลิงคไ์ดสู้งสุด 4 ลิงค ์ขึ้ นอยูก่บัลกัษณะค ำตอบของขอ้น้ันๆ)

4. เม่ือตอบครบทุกขอ้ค ำถำมแลว้ใหค้ลิกท่ีปุ่ม ส่ง เพื่อท ำกำรบนัทึกขอ้มูลลงในระบบ

5. ในชว่งเวลำของกำรด ำเนินกำรตอบค ำถำมตำมแบบส ำรวจ OIT สพท.สำมำรถแกไ้ขค ำตอบหรือเปล่ียนลิงค์

ค ำตอบไดต้ลอดเวลำ แมว้ำ่จะส่งค ำตอบไปแลว้ จนถึงวนัท่ี 12 กรกฎำคม 2562 เวลำ 23.59.59 น.

ตำมกรอบระยะเวลำกำรประเมิน

แบบตรวจการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ

Open Data Integrity  and Transparency Assessment (OIT)

https://www.google.com/url?q=http://www.uprightschool.net&sa=D&ust=1560249734600000&usg=AFQjCNGfQGhMWHvqwEaGhb5Wpmdr4rYawQ


ตวัอยา่ง แบบตรวจกำรเปิดเผยขอ้มูลสำธำรณะ OIT 

ในกำรพิมพ ์ท่ีอยูเ่ว็บไซตห์ลกัของหน่วยงำน (URL) จะตอ้งมี 

http:// หรือ https:// เช่น http://www.uprightschool.net 

แบบตรวจการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ 

Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT

เป็นกำรเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงำน

ต่อสำธำรณผ่ำนทำงเว็บไซตข์องหน่วยงำน เพื่อให้

ประชำชนสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลข่ำวสำร และแสดง

ให้เห็นถึงควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ

ส ำนักงำนเขตพื้ นท่ีกำรศึกษำ ในประเด็นของ

กำรเปิดเผยขอ้มูล และกำรป้องกนักำรทุจริต

การเปิดเผยขอ้มูล

ประกอบดว้ย 5 ตวัชี้ วดัยอ่ย (33 ขอ้มูล) 

การป้องกนัการทุจริต

ประกอบดว้ย 2 ตวัชี้ วดัยอ่ย (15 ขอ้มูล) 



ตวัอยา่ง แบบตรวจกำรเปิดเผยขอ้มูลสำธำรณะ OIT 

https://www.obec.go.th/about/contact
http://www.pakkretcity.go.th/index.php/page-about19.html

https://www.obec.go.th/about/contact
http://www.pakkretcity.go.th/index.php/page-about19.html


ตวัอยา่ง แบบตรวจกำรเปิดเผยขอ้มูลสำธำรณะ OIT 

http://www.pkn2.go.th/p_news_show2.php?id=1287
https://www.si.mahidol.ac.th/th/procurement.asp?ty=9

http://www.pkn2.go.th/p_news_show2.php?id=1287
https://www.si.mahidol.ac.th/th/procurement.asp?ty=9


ตวัอยา่ง แบบตรวจกำรเปิดเผยขอ้มูลสำธำรณะ OIT 

http://www.loei3.go.th/book/o36.pdfhttp://www.bsru.ac.th/tellme/

http://www.bsru.ac.th/tellme/suggestion/

http://www.bsru.ac.th/tellme/step

http://www.loei3.go.th/book/o36.pdf
http://www.bsru.ac.th/tellme/
http://www.bsru.ac.th/tellme/suggestion/
http://www.bsru.ac.th/tellme/step


ตวัอยา่ง แบบตรวจกำรเปิดเผยขอ้มูลสำธำรณะ OIT 

http://www.mdes.go.th/assets/portals/1/files/610511_%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%
89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%
A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%
81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%
AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%
A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99.pdf

http://www.secondary29.go.th/blog/measure/Informationdissemination.pdf

http://www.secondary29.go.th/blog/measure/Informationdissemination.pdf


ตวัอยา่ง แบบตรวจกำรเปิดเผยขอ้มูลสำธำรณะ OIT 

https://energy.go.th/2015/wp-content/uploads/2018/01/ต่อต้านการให้สินบนเพ่ือป้องกัน
การทุจริต.pdf http://www.consular.go.th/main/contents/files/organize-20190424-165945-240881.pdf

https://energy.go.th/2015/wp-content/uploads/2018/01/ต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริต.pdf
http://www.consular.go.th/main/contents/files/organize-20190424-165945-240881.pdf
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ตวัอยา่งการตอบ

แบบตรวจการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ



ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
O1 : โครงสร้างหน่วยงาน 

https://www.obec.go.th/about/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87
%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3

https://www.obec.go.th/about/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
O2 : ข้อมูลผู้บริหาร

https://www.obec.go.th/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2
%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/

https://www.sk1edu.go.th/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87/


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
O3 : อ านาจหน้าที่

http://www.chon2.go.th/news/images/dataita61/Plan/role62.pdf

http://www.chon2.go.th/news/images/dataita61/Plan/role62.pdf


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
O4 : แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

www.secondary29.go.th/plan4y.php

http://www.secondary29.go.th/plan4y.php


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
O5 : ข้อมูลการติดต่อ

https://www.obec.go.th/about/contact

https://www.obec.go.th/about/contact


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
O6 : กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

http://www.secondary35.go.th/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%
B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87/

http://www.secondary35.go.th/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87/


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
O7 : ข่าวประชาสมัพันธ์

https://www.obec.go.th/archives/category/news

https://www.obec.go.th/archives/category/news


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
O8 : Q&A

https://www.si.mahidol.ac.th/th/sic/contactus.asp

https://www.si.mahidol.ac.th/th/sic/contactus.asp


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
O9 : Social Network

https://www.obec.go.th/archives/104204

https://www.obec.go.th/archives/104204


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
O9 : Social Network

https://www.dga.or.th/th/index.php

https://www.dga.or.th/th/index.php


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
O10 : แผนปฏิบัติราชการประจ าปี

http://www.pkn2.go.th/i_news_show2.php?id=1519

http://www.pkn2.go.th/i_news_show2.php?id=1519


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
O11 : รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานรายไตรมาส

http://www.pakkretcity.go.th/index.php/page-about19.html

http://www.pakkretcity.go.th/index.php/page-about19.html


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 
O12 : รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี

http://www.skarea2.go.th/web/2019-04-22-03-49-13

http://www.skarea2.go.th/web/2019-04-22-03-49-13


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
O13 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

http://www.pkn2.go.th/p_news_show2.php?id=1287

http://www.pkn2.go.th/p_news_show2.php?id=1287


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
O14 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

http://www.ptt2.go.th/main/2015-06-28-09-24-28/2018-06-15-08-07-00

http://www.ptt2.go.th/main/2015-06-28-09-24-28/2018-06-15-08-07-00


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บรกิาร

https://www.ombudsman.go.th/10/ita/o15/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8

%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%

B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf

https://www.ombudsman.go.th/10/ita/o15/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
O16 : รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ

https://www.ombudsman.go.th/10/ita/o16/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E

0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%88%20%E0%B9%83%E0%B8%99%E

0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B

8%9B%E0%B8%B5%202561%20(%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88).pdf

https://www.ombudsman.go.th/10/ita/o16/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%88%20%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202561%20(%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88).pdf


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
O17 : E - Service

http://www.lpn1.obec.go.th/home/
http://www.lpn1.obec.go.th/smartlpn1/
http://www.lamphun1.ksom.net/money/index.php

http://www.lpn1.obec.go.th/home/
http://www.lpn1.obec.go.th/smartlpn1/
http://www.lamphun1.ksom.net/money/index.php


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
O18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี

http://www.e-newsbkk2.org/spm2/forum/data/pic/68.pdf

http://www.e-newsbkk2.org/spm2/forum/data/pic/68.pdf


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
O19 : รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส

http://kmosa2.org/sesao2/financial/datas/file/1556184048.pdf

http://kmosa2.org/sesao2/financial/datas/file/1556184048.pdf


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี

http://www.e-newsbkk2.org/spm2/forum/data/pic/66.pdf

http://www.e-newsbkk2.org/spm2/forum/data/pic/66.pdf


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพสัดุ

https://www.si.mahidol.ac.th/th/procurement.asp?ty=9

https://www.si.mahidol.ac.th/th/procurement.asp?ty=9


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
O22 : ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพสัดุ

https://www.si.mahidol.ac.th/th/procurement.asp?ty=1

https://www.si.mahidol.ac.th/th/procurement.asp?ty=1


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

https://info.ghbank.co.th/procurement-summary/

https://info.ghbank.co.th/procurement-summary/


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

https://info.ghbank.co.th/assets/uploads/2019/06/15.pdf

https://info.ghbank.co.th/assets/uploads/2019/06/15.pdf


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรอืการจัดหาพัสดุประจ าปี

https://info.ghbank.co.th/assets/uploads/2019/05/O24%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B
9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0
%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2561.pdf

https://info.ghbank.co.th/assets/uploads/2019/05/O24%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2561.pdf


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

http://www.codi.or.th/attachments/article/7905/Human-Resources-Management-Policy.pdf

http://www.codi.or.th/attachments/article/7905/Human-Resources-Management-Policy.pdf


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O26 : การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

https://www.si.mahidol.ac.th/th/siita/pdf/siriraj/26.%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%
B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%
B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%
E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%
A5_si.pdf

https://www.si.mahidol.ac.th/th/siita/pdf/siriraj/26.%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5_si.pdf


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

http://www.codi.or.th/about-codi/morality-and-transparency/human-resource-management-and-development/7907-criteria-for-human-
resource-management-and-development

http://www.codi.or.th/about-codi/morality-and-transparency/human-resource-management-and-development/7907-criteria-for-human-resource-management-and-development


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี

https://www.si.mahidol.ac.th/th/siita/pdf/siriraj/28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล_si.pdf

https://www.si.mahidol.ac.th/th/siita/pdf/siriraj/28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล_si.pdf


http://www.bsru.ac.th/tellme/

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทจุริต

http://www.bsru.ac.th/tellme/


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทจุริต

http://www.bsru.ac.th/tellme/suggestion/

http://www.bsru.ac.th/tellme/suggestion/


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทจุริต

http://www.bsru.ac.th/tellme/step

http://www.bsru.ac.th/tellme/step


http://www.bsru.ac.th/tellme/complain/

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องรอ้งเรียนการทุจริต

http://www.bsru.ac.th/tellme/complain/


http://www.bsru.ac.th/tellme/outsider/

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องรอ้งเรียนการทุจริต

http://www.bsru.ac.th/tellme/outsider/


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องรอ้งเรยีนการทุจริตประจ าปี

http://www.bsru.ac.th/tellme/report/

http://www.bsru.ac.th/tellme/report/


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

https://www.si.mahidol.ac.th/th/sic/contactus.asp

https://www.si.mahidol.ac.th/th/sic/contactus.asp


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

https://www.obec.go.th/archives/50253

https://www.obec.go.th/archives/50253


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

https://www.obec.go.th/archives/50253

https://www.obec.go.th/archives/50253


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

https://www.obec.go.th/archives/85790

https://www.obec.go.th/archives/85790


ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจรติ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพื่อปอ้งกันการทุจริต
O34 : เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร

https://www.md.go.th/central/supply_div/index.php/component/k2/item/425?cat_id=A8&rss_id=686

https://www.md.go.th/central/supply_div/index.php/component/k2/item/425?cat_id=A8&rss_id=686


ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจรติ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพื่อปอ้งกันการทุจริต
O34 : เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร

https://www.md.go.th/central/supply_div/admin/images/upload/news/686-002.pdf
https://www.md.go.th/central/supply_div/admin/images/upload/news/686-001.pdf

https://www.md.go.th/central/supply_div/admin/images/upload/news/686-002.pdf
https://www.md.go.th/central/supply_div/admin/images/upload/news/686-001.pdf


ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

https://www.ombudsman.go.th/10/ita/o35/1.%20%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B9%88%E
0%B8%B2%E0%B8%A7.pdf

https://www.ombudsman.go.th/10/ita/o35/1.%20%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7.pdf


ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

https://www.nacc.go.th/download/article/article_20190508110303.pdf

https://www.nacc.go.th/download/article/article_20190508110303.pdf


ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี

http://www.loei3.go.th/book/o36.pdf

http://www.loei3.go.th/book/o36.pdf


ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี

https://www.senate.go.th/assets/portals/1/files/ITA62/36%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0
%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87.pdf

https://www.senate.go.th/assets/portals/1/files/ITA62/36%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87.pdf


ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพือ่ป้องกันการทุจรติ 
O37 :การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทจุริตประเมินความเสีย่งการทุจรติประจ าปี

https://www.senate.go.th/assets/portals/1/files/ITA62/37%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0
%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9
%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95.pdf

https://www.senate.go.th/assets/portals/1/files/ITA62/37%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95.pdf


ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพือ่ป้องกันการทุจรติ 
O37 :การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทจุริตประเมินความเสีย่งการทุจรติประจ าปี

https://www.obec.go.th/archives/44489

https://www.obec.go.th/archives/44489


ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

https://www.obec.go.th/archives/104107

https://www.obec.go.th/archives/104107


ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

https://www.obec.go.th/archives/63406

https://www.obec.go.th/archives/63406


https://www.mwit.ac.th/

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี



ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี

https://www.mwit.ac.th/mwitDoc/Board_doc/ac_board_61.pdf

https://www.mwit.ac.th/mwitDoc/Board_doc/ac_board_61.pdf


https://www.mwit.ac.th/mwitDoc/Board_doc/rel-61.pdf

https://www.mwit.ac.th/mwitDoc/Board_doc/rel-61.pdf


ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพือ่ป้องกันการทุจรติ
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี

https://www.senate.go.th/assets/portals/1/files/ITA62/39%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%
B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0
%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5.pdf

https://www.senate.go.th/assets/portals/1/files/ITA62/39%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5.pdf


ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพือ่ป้องกันการทุจรติ 
O40 : รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส

https://www.senate.go.th/assets/portals/1/files/ITA62/40%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%
B1%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8
1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4
%E0%B8%95%20%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%206%20%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99.pdf

https://www.senate.go.th/assets/portals/1/files/ITA62/40%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%20%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%206%20%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99.pdf


ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพือ่ป้องกันการทุจรติ 
O40 : รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส

https://www.nbtc.go.th/ITA/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B
8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E
0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3
%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8
%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95-%E0%B8%A3.aspx

https://www.nbtc.go.th/ITA/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95-%E0%B8%A3.aspx


ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
O41 : รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจรติประจ าปี

http://www.mdes.go.th/view/16/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81
%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99

http://www.mdes.go.th/view/16/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99


ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
O42 : มาตรการเผยแพร่ขอ้มูลสาธารณะ

http://www.secondary29.go.th/blog/measure/Informationdissemination.pdf

http://www.secondary29.go.th/blog/measure/Informationdissemination.pdf


ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
O43 : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

http://www.secondary29.go.th/participation.php

http://www.secondary29.go.th/participation.php


ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
O44 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

https://www.nbtc.go.th/ITA/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0
%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B9%
89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E
0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AA%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%
94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87.aspx

https://www.nbtc.go.th/ITA/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AA%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87.aspx


ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรยีนการทุจริต

http://www.mdes.go.th/assets/portals/1/files/610511_%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2
%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E
0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99.pdf



ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
O46 :มาตรการป้องกันการรับสนิบน

https://energy.go.th/2015/wp-content/uploads/2018/01/ต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริต.pdf

https://energy.go.th/2015/wp-content/uploads/2018/01/ต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริต.pdf




ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

http://www.amlo.go.th/acoc/uploads/content_attachfile/5b84bbbe539c8.pdf

http://www.amlo.go.th/acoc/uploads/content_attachfile/5b84bbbe539c8.pdf




ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

http://www.consular.go.th/main/contents/files/organize-20190424-165945-240881.pdf

http://www.consular.go.th/main/contents/files/organize-20190424-165945-240881.pdf


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ช่วงการประเมิน กรอบระยะเวลา ขั้นตอนการประเมิน
ช่วงด าเนินการประเมิน 3 – 14 มิ.ย. 2562 สพฐ. ส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียภายใน (IIT) ให้ สพท.
สพท. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัด
การรับรู้ IIT ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเข้ามาตอบ 

17 – 28 มิ.ย. 2562 สพฐ. ส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก (EIT) ให้ สพท. และอีเมล์ส่วนตัวของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอกโดยตรง
สพท. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัด
การรับรู้ EIT ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามาตอบ

1 - 12 ก.ค. 2562 ด าเนินการตอบค าถามแบบส ารวจ OIT



การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ช่วงการประเมิน กรอบระยะเวลา ขั้นตอนการประเมิน
ช่วงสรุปผลการประเมิน 22 - 26 ก.ค. 2562 ตรวจสอบ ให้คะแนน วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลคะแนน

โดย ส านักงาน ป.ป.ช.ร่วมกับ คณะกรรมการ สพฐ.
29 - 31 ก.ค. 2562 จัดท ารายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

ส.ค. 2562 ประกาศผลการประเมิน ITA และน าเสนอผลต่อ
ส านักงาน ป.ป.ช.
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30%
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คะแนน
คะแนนข้อค ำถำม
คะแนนตัวชี้วัด

คะแนนของแบบ IIT

คะแนน
คะแนนข้อค ำถำม
คะแนนตัวชี้วัด

คะแนนของแบบ EIT

คะแนน
คะแนนข้อค ำถำม
คะแนนตัวชี้วัดย่อย
คะแนนตัวชี้วัด
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ITA Score and Rating

F
(Fail)

< 50

E
(Extremely Poor)

50 – 54.99

D
(Poor)

55 – 64.99

C
(Fair)

65 – 74.99

B
(Good)

75 – 84.99

A
(Very Good)

85 – 94.99

AA
(Excellence)

95 – 100

54321



I  T  A กั บ บทบ าท ใน ร ะดับ ป ร ะ เ ทศ

ทุกท่าน ลว้นเป็นส่วนหน่ึง

ในกำรป้องกนักำรทุจริต ของประเทศ

ผ่ำนกำรเขำ้ร่วมกำรประเมิน ITA
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