
 
 

 



 
 

คำนำ 
 

เอกสารการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) สำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ฉบับนี้ ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่เก่ียวข้องกับการประเมิน ITA ทั้งข้อมูลพ้ืนฐานของการประเ มิน วิธีการ
ประเมิน หลักเกณฑ์การประเมินผล  และประเด็นในการประเมิน โดยมีว ัตถ ุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษา
อาชีวศึกษาภาครัฐได้ใช้ในการศึกษารายละเอียดและเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน ITA 

การเตรียมความพร้อมการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปภายใต้แนวคิด “Open 
to Transparency” ซ่ึงเป็นหลักการพ้ืนฐานสำคัญของการประเมิน ITA ที่มาจากการ “เปิด” 2 ประการ คือ 
“เปิดเผยข้อมูล” ของสถานอาชีวศึกษาภาครัฐเพื ่อให้สาธารณชนได้รับทราบและสามารถตรวจสอบการ
ดำเนินงานได้ และ “เปิดโอกาส” ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษา ทั้งเจ้าหน้าที่ภายในสถานศึกษา และ
ประชาชนผู้รับบริการหรือติดต่อได้เข้ามามีส่วนร่วมประเมินหรือแสดงความเห็นต่อสถานศึกษาภาครัฐผ่านการ
ประเมิน ITA ซ่ึงการ “เปิด” ทั้ง 2 ประการข้างต้นนั้นจะช่วยส่งเสริมให้สถานศึกษามีความโปร่งใสและนำไปสู่
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกภาคส่วน  

ทั้งนี้ การเตรียมความพร้อมการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มุ่งหวังให้สถานศึกษา
อาชีวศึกษาภาครัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ือให้เกิดธรรมาภิบา ลใน
สถานศึกษา มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิด
การทุจร ิตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา ส่งผลให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐสามารถบรรลุตาม
เป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที ่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤ ติ   
มิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) ต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 
1.1 ความเป็นมา 

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็น
กลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า 
“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) เป็นการประเมินที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ต้ังแต่การ
บริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน มีการประเมิน “ระบบงาน” และ 
“วัฒนธรรม” ในหน่วยงาน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่สะท้อนได้จากการรับรู้ของผู้ มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

การประเมิน ITA ได้เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และมีการ
ขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ   เม่ือวันที่ 23 มกราคม 
2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 โดยใช้แนวทางและเครื่อง มือการ
ประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 

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



 
 

ในปี พ.ศ. 2561 สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ทบทวนรายละเอียดแนวทางการประเมิน ITA และพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมิน เพ่ือลดภาระของหน่วยงานที่เก่ียวข้องและเป็นศูนย์กลางในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่ทันสมัย สามารถบริการข้อมูลได้อย่างรวดเร็วเป็นมาตรฐานเดียวกัน และประสบความสำเร็จ
เป็นอย่างมากในปี พ.ศ. 2562 โดยเฉพาะการมีส่วนทำให้หน่วยงานภาครัฐหันมาให้ความสำคัญกับการกำกับ 
ดูแลการดำเน ินงานให้มีคุณธรรมในการบริหารงานภายในหน่วยงานและการดำเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เห็นความสำคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) โดยมุ่งหวั ง ให้
สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ ได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพ่ือให้เกิด  
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำ คัญและ
ลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา 

 

 

 

1.2 ผลการประเมิน ITA ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

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

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

คะแนน ITA 76.34 82.96 

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

1) ตัวชี้วัดการปฏิบัติงานหน้าที่  ร้อยละ 79.54 
2) ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ร้อยละ 62.39 
3) ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ร้อยละ 67.79 
4) ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ ร้อยละ 65.78 
5) ตัวชี้วัดวัดการแก้ปัญหาการทุจริต ร้อยละ 57.74 

(IIT) 
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6) ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน  ร้อยละ 84.83 
7) ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร ร้อยละ 81.51 
8) ตัวชี้วัดการปรับปรุงการทำงาน ร้อยละ 77.86 
9) ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ร้อยละ 92.70 
10)  ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ร้อยละ 100 

1.3 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐได้เข้าใจรายละเอียดและเตรียมความพร้อมรับการประเ มิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา 

1.4 ขอบเขตการประเมิน 
 สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ จำนวน 429 แห่ง  

1.5 เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน 
เครื่องมือที่ใช้ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสำหรับสถานศึกษาอา ชีว ศึกษา

ภาครัฐ ประกอบไปด้วย 3 เครื่องมือ ดังนี้ 
1) แบบวัดการร ับร ู ้ของผู ้มีส ่วนได้ส ่วนเส ียภายใน ( Internal Integrity and Transparency 

Assessment: IIT)  
2) แบบวัดการร ับร ู้ของผู ้มีส ่วนได้ส ่วนเสียภายนอก  (External Integrity and Trans parency 

Assessment: EIT)  
3) แบบตร วจกา ร เป ิ ด เผยข ้ อม ู ลสา ธา รณะ ( Open Data Integrity and Transparency 

Assessment: OIT)  
 

1.6 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1)   บุคลากรของสถานศึกษาทุกระดับเกิดความตระหนักและให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ ตาม
หลักธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น 

2)   สารสนเทศที่ได้จากผลการประเมินไปนำไปใช้จัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเ พ่ือ พัฒนา
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา 
 3)   สาธารณชนมีความพึงพอใจและความเชื่อม่ันต่อการบริหารจัดการของสถานศึกษา  

 

  

(EIT) 

(OIT) 
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ส่วนที่ 2  
วิธีการประเมิน 

 
2.1 แหล่งข้อมูลในการประเมิน 
 ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ ซ่ึง
ในที่นี้จะใช้คำว่า “สถานศึกษา/สถานศึกษาอาชีวศึกษา” หมายถึง “สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ” สำหรับ
แหล่งข้อมูลที่ใช้ประกอบด้วย 3 แหล่ง ดังนี้ 

               1)  ผู ้ม ีส่วนได ้ส่วนเสียภายใน  หมายถึง บุคลากรของสถานศึกษา ตั ้งแต่ระดับผู ้อำนวยการ 
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ และบุคลากรอ่ืน ๆ ที่ทำงานให้กับสถานศึกษามาเป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

2)  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานรัฐ
อ่ืน ๆ รวมทั้ง ผู้ปกครอง และผู้เรียน ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของสถานศึกษา นับต้ังแต่ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา 
 3)  เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์หลักของสถานศึกษาที่ใช้ในการสื่อสารต่อสาธารณะ 

2.2 เครื่องมือในการประเมิน 
เครื่องมือที่ใช้ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสำหรับสถานศึกษา อาชี ว ศึกษา  

ประกอบไปด้วย 3 เครื่องมือ เพ่ือเก็บข้อมูลจากแต่ละแหล่งข้อมูล โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1)  แบบวัดการร ับร ู ้ของผ ู ้ม ีส่วนได ้ส่วนเสียภายใน  ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) เป็นแบบวัดที ่ให ้ผ ู ้ตอบเลือกตัวเล ือกคำตอบการรับร ู ้ของตนเอง  โดยมีว ัตถุ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มี ส่วนได้
ส่วนเสียภายในที่มีต่อสถานศึกษาตนเอง ใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติ ห น้า ท่ี ตัวชี้วัดการใช้
งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต 
 2)  แบบวัดการร ับรู ้ของผ ู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มี ส่วนได้ส่วน เ สีย
ภายนอกที่มีต่อสถานศึกษา ใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการ
ส่ือสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน 
 3)   แบบต รวจการ เป ิ ด เผ ยข ้ อม ู ลสาธ ารณะ  (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุ URL เพ่ือ
เชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล และระบุคำอธิบายเพ่ิมเติมประกอบคำตอบ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของสถานศึกษา โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสา ธารณะของ



 
 

สถานศึกษาเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของสถานศึกษาได้ ใน 2 ตัวชี้วัด  ได้แก่ 
ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน การบริหารงาน การบริหารเงิน
งบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส) และตัวชี้วัดการป้องกัน
การทุจริต (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต และมาตรการภายในเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต) 
2.3 กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

กลุ่มตัวอย่างสำหรับการเก็บข้อมูลจากแต่ละเครื่องมือในการประเมิน กำหนด ดังนี้ 
1)  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำ จำนวนร้อยละ 10 ของจำนวนผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน แต่จะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 30 ตัวอย่าง หากสถานศึกษามีผู้มีส่วนไ ด้ส่วน เสีย
ภายในจำนวนน้อยกว่า 30 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทั้งหมด  

2)  ผ ู ้ม ีส่วนได ้ส่วนเสียภายนอก  การกำหนดขนาดกลุ ่มตัวอย ่างข ั ้นต่ำ จำนวนร ้อยละ 10  
ของจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก แต่จะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 30 ตัวอย่าง กรณีสถานศึกษามีผู้ มีส่วน
ได้ส ่วนเสียภายนอกจำนวนน้อยกว่า 30 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส ่วนได้ส่วนเสียภายนอกทั ้งหมด กรณี
สถานศึกษามีผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจำนวนมากกว่า 4,000 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้ มีส่วนไ ด้ส่วน เสีย
ภายนอกไม่น้อยกว่า 400 ตัวอย่าง 

 2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูล สำหรับแต่ละเครื่องมือการประเมิน จะเก็บข้อมูลจากเว็บ ไซ ต์หลั กของ

สถานศึกษาโดยดำเนินการผ่านระบบสารสนเทศเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ดังนี้ 
   1) การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) เก็บรวบรวมข้อมูล 
ดำเนินการ ดังนี้ 

• นำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยให้สถานศึกษาระบุจำนวนของผู้ มีส่วนได้ส่ วนเสีย

ภายใน ที่ทำงานให้กับสถานศึกษามาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่นำเข้ าข้ อ มูลลง ในร ะบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้ดูแลระบบของสถานศึกษาเป็นผู้กรอกข้อมูลและผู้อำนวยการจะต้องตรวจสอบและ
อนุมัติข้อมูล)  

• เก็บรวบรวมข้อมูลแบบ IIT โดยให้สถานศึกษานำ URL หรือ QR code ช่องทางการเข้าตอบ
แบบสำรวจ IIT ของสถานศึกษา ไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของสถา นศึกษา 
โดยสถานศึกษาควรคำนึงถึงช่องทางการเผยแพร่ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจะสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก
และการเผยแพร่ครอบคลุมทั่วถึงทุกส่วนงานและทุกระดับของสถานศึกษา จากนั้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
จะเข้ามาตอบแบบสำรวจ IIT ด้วยตนเองผ่านทาง URL หร ือ QR code ซึ ่งจะเป็นการตอบเข้าสู่ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง  
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 2)  การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เก็บรวบรวม
ข้อมูลดำเนินการ ดังนี้ 

• นำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยให้สถานศึกษาระบุจำนวนประมาณการจำนวนผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และกรอกรายชื่อตัวอย่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของสถานศึกษาตามแบบฟอร์ม 
หรือคณะที่ปรึกษาแนะนำ (ผู้ดูแลระบบของสถานศึกษาเป็นผู้กรอกข้อมูลและผู้อำนวยการจะต้องตรวจสอบ
และอนุมัติข้อมูล) 

• เก็บรวบรวมข้อมูลแบบ EIT ดำเนินการ 3 วิธีการ ดังนี้ 
(1) ให้หน่วยงานนำ URL หรือ QR code ไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แก่ผู้ มีส่วนไ ด้ส่ วนเสีย

ภายนอกของสถานศึกษาที่มารับบริการหรือมาติดต่อกับสถานศึกษาบนเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา  โดย
สถานศึกษาควรคำนึงถึงช่องทางการเผยแพร่ที่ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจะสามารถเข้าถึงได้อย่า งสะดวก      
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจะเข้ามาตอบแบบสำรวจ EIT ด้วยตนเองผ่านทาง URL หรือ QR code ซ่ึงจะเป็น
การตอบเข้าสู่ระบบสารสนเทศโดยตรง 

 (2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก สามารถเข้ามาตอบแบบสำรวจ EIT ของสถานศึกษาได้ โดยการ
ค้นหาช่องทางการเข้าตอบจากระบบสารสนเทศ เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่เคยมารับบริการหรือมา
ติดต่อกับสถานศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้มีโอกาสได้เข้ามาตอบแบบสำรวจ EIT ได้ด้วยตนเอง 

(3) สถานศึกษารวบรวมข้อมูลที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามาตอบแบบสำรวจ ประมวลผล
นำเสนอบนเว็บไซต์ของสถานศึกษา 
 3) การเก็บรวบรวมข้อม ูลแบบตรวจการเปิดเผยข ้อม ูลสาธารณะ ( OIT) ดำเน ินการโดยนำ
รายละเอียดเกณฑ์การประเมินจากสำนักงาน ป.ป.ช. มาปรับใช้ตามบริบทของสถานศึกษาเพ่ือเก็บร วบร วม
ข้อมูลในระบบสารสนเทศของสถานศึกษา โดยการตอบคำถามมี/ไม่มี พร้อมทั้งระบุ URL เพ่ือเชื่อมโย งไปสู่
แหล่งที่อยู่ของข้อมูล และระบุคำอธิบายเพ่ิมเติมประกอบคำตอบ (ผู้ดูแลระบบของสถานศึกษาเป็นผู้ กรอก
ข้อมูลและผู้บริหารจะต้องตรวจสอบและอนุมัติข้อมูล) การให้คะแนนพิจารณาโดยอ้างอิงตามความครบถ้วน
ขององค์ประกอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในแต่ละประเด็นการประเมิน 

หมายเหตุ 

• การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ IIT สถานศึกษาจะต้องกำกับติดตามและส่งเสริมให้ผู้ มีส่วนได้ 

ส่วนเสียภายในเข้ามาตอบไม่น้อยกว่าจำนวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำตามที่กำหนด 

• สถานศึกษาจะต้องทำความเข้าใจในรายละเอียดของแต่ละข้อคำถาม สอบทานข้อมูลและการ  
เปิดเผยข้อมูลในการตอบคำถามให้ชัดเจนมากที่สุด  

• สถานศึกษาจะต้องรักษาและคงสภาพเว็บไซต์หลักของสถานศึกษาให้สาธารณชนสามารถ 
เข้าถึงได้ทุกช่วงเวลา อย่างไรก็ตาม ในกรณีเกิดเหตุจำเป็นทางเทคนิคทำให้เว็บไซต์หลักของสถาน ศึกษา ไม่
สามารถเข้าถึงได้ชั่วคราว สถานศึกษาจะต้องแก้ไขให้สามารถเข้าถึงได้โดยเร็วและภายในระยะเวลาที่ กำหนด
ในขั้นตอนการตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูล 
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• กรณีที่สถานศึกษาที่ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลใดได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดหรือเหตุผลความ 
จำเป็นทำให้ไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลตามรายละเอียดที่กำหนดได้ ให้อธิบายเหตุผลความจำ เป็ นมาอย่าง
ละเอียด โดยจะต้องมีสาเหตุด้านกฎหมายหรือข้อจำกัดอันสุดวิสัยประกอบการตอบ 
 
  



 
 

ส่วนที่ 3 
หลักเกณฑ์การประเมินผล 

 

3.1 การประมวลผลคะแนน 
 การการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาภา ครัฐ 
การประมวลคะแนนจะรวบรวมข้อมูลจาก 1) แบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 2) แบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก (IIT) และ 3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) รายละเอียดดังตารางที่ 3.1 

ตารางท่ี 3.1 แสดงการประมวลผลคะแนน 

คะแนน แบบ IIT แบบ EIT แบบ OIT 

คะแนนข้อคำถาม 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ข้อคำถามจากผู้ตอบทุกคน 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ข้อคำถามจากผู้ตอบทุกคน 
คะแนนของข้อคำถาม 

คะแนนตัวช้ีวัดย่อย – – 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกข้อคำถาม 
ในตัวชี้วัดย่อย 

คะแนนตัวช้ีวัด 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกข้อคำถามในตัวชี้วัด 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกข้อคำถามในตัวชี้วัด 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดย่อยในตัวชีว้ัด 

คะแนนแบบสำรวจ 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดในแบบสำรวจ 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดในแบบสำรวจ 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดในแบบสำรวจ 

น้ำหนักแบบสำรวจ ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 
คะแนนรวม ผลรวมของคะแนนแบบสำรวจท่ีถ่วงน้ำหนัก 

 
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 ดังตารางที่ 3.2 

ตารางท่ี 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 

แผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร ์ชาติ ประเด็นที ่  21 การต่อต้านการทุจร ิตและประพฤติมิชอบ 
(พ.ศ. 2561 – 2580) ในระยะแรกของแผนแม่บทฯ (พ.ศ. 2561 – 2565) ได้กำหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วั ด
ให้หน่วยงานภาครัฐที่ มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน) มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และ
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบก็ได้กำหนดค่าเป้าหมายในปี พ.ศ. 2563 ให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

 

สำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงาน จะเป็นการสร้างความเข้าใจเพ่ือเตรียมความพร้อมการรับการประเมิน จึงกำหนดผล
การดำเนินงาน ITA ผ่านเกณฑ์ ระดับ B (75 คะแนน) ทั้งนี้ เม่ือประมวลผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีการสอบ
ทานและกลั่นกรองผลการดำเนินงานและนำเสนอต่อคณะกรรมการที่เก่ียวข้องก่อนประกาศผลและเผยแพร่
รายงานผลการดำเนินงานต่อไป  

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

ดังน้ัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผลการดำเนินงาน ITA วิทยาลัยเทคนิคสุจริต ผ่านเกณฑ์ ระดับ B 
 

หมายเหตุ คณะกรรมการกำหนดเกณฑ์จะเป็นผู้กำหนดผลคะแนนการดำเนินงานผ่านเกณฑ์ ซ่ึงในปี
ต่อไปอาจมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงให้เท่ากับเกณฑ์การประเมิน ITA ของหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ได้ 
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ส่วนที่ 4 
ประเด็นการประเมินและการให้คะแนน  

  
            ประเด็นการประเมิน ITA สำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐใช้เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร ่งใสในการดำเน ินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาจากข้อมูลการ
ผลการวิจัยและข้อมูลทางวิชาการเพ่ือให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย มีเน ื ้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ ่งเกี่ยวข้องกับ
คุณธรรม ความโปร ่งใส และการทุจริต ทั ้งที ่มีล ักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อม ซึ ่งเป็น
ประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการนำไปปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในสถานศึกษา โดย
ประเด็นการประเมิน ITA  จำแนกออกเป็น 3 ด้าน 10 ตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้   

4.1 แบบวัดการร ั บร ู ้ ข องผ ู ้ ม ี ส่ วนได ้ ส ่วน เสี ยภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 1 – ตัวชี้วัดที่ 5 ข้อคำถามตัวชี้วัดละ 6  ข้อ รวมข้อ
คำถาม 30 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน รวม 30 คะแนน ประกอบด้วย 

ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุ คลากรภายใน
สถานศึกษาต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื ่นในสถานศึกษาของตนเอง ในประเด็นที ่ เก ี ่ยวข้องกับ  
การปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่
กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกัน
เป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งม่ัน เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่
รับผิดชอบ ซ่ึงล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้ ยังประเมิน
การรับรู้ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อ่ืน ๆ ของบุคลากรอ่ืนใน
สถานศึกษาทั ้งในกรณีที ่แลกกับการปฏิบัติหน ้าที ่ และในกรณีช ่วงเทศกาลหรือวาระสำคัญต่าง ๆ ตาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน ๆ ต่อบุคคลภายนอก ซ่ึงถือเป็น
ความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ ๆ  ละ 1 คะแนน ดังนี้        
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ/คะแนน 

น้อยท่ีสุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากท่ีสุด 

i1 บุคลากรในสถานศึกษา ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติด ต่อ 
ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

 

▪ เป็นไปตามข้ันตอนท่ีกำหนด 0.125 0.25 0.375 0.50 

▪ เป็นไปตามข้ันตอนท่ีกำหนด 0.125 0.25 0.375 0.50 
i2 บุคลากรในสถานศึกษา ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มา ติด ต่อ 
ท่ัว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อท่ีรู้จักเป็นการส่วนตัว อย่างเท่าเทียมกัน 
มากน้อยเพียงใด 

0.25 0.50 0.75 1.00 



 
 

i3 บุคลากรในสถานศึกษา มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตาม
ประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 

    

▪ มุ่งผลสำเร็จของงาน 0.06 0.11 0.16 0.33 
▪ ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว 0.06 0.11 0.16 0.33 
▪ พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 0.06 0.11 0.16 0.33 

หมายเหตุ ข้อ i3ตอบมากท่ีสุดทุกข้อให้ = 1 คะแนน 
 

                          ประเด็นการประเมิน (ต่อ) 
ระดับ 

มี ไม่มี 
i4 บุคลากรในสถานศึกษา มีการเรียกรับส่ิงดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อเพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน 
การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 

  

▪ เงิน   

▪ ทรัพย์สิน   

▪ ประโยชน์อ่ืน ๆ  ท่ีอาจคำนวณเป็นเงนิได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น   
หมายเหตุ: เป็นการเรียกรับท่ีนอกเหนือจากท่ีกฎหมายกำหนดให้รับได้ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ เป็นต้น 
i5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที ่ ให ้กันในโอกาสต่าง ๆ  โดยปกติตาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันใ นสัง คมแ ล้ว  
บุคลากรในสถานศึกษา มีการรับส่ิงดังต่อไปนี้ หรือไม่ 

  

▪ เงิน   

▪ ทรัพย์สิน   

▪ ประโยชน์อ่ืน ๆ  ท่ีอาจคำนวณเป็นเงนิได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น   
i6 บุคลากรในสถานศึกษา มีการให้ส่ิงดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์ท่ีดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่ 

  

▪ เงิน   

▪ ทรัพย์สิน   

▪ ประโยชน์อ่ืน ๆ  เช่น การยกเว้นค่าบริการ การอำนวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น   
หมายเหตุ ข้อ i4 – ข้อ i6 ให้คะแนนการตอบแต่ละข้อ ดังนี้  

 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 
0.67 คะแนน 
0.33 คะแนน 
0     คะแนน 

 
ตัวชี้วัดท่ี 2 การใช้งบประมาณ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน

สถานศึกษาต่อการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่ เก ี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ นับตั ้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่อย ่างโปร่งใส ไปจนถึง

10 



 
 

ลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์ แก่
ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ เช่น  ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย นอกจากนี้ ยังให้
ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้บ ุคลากรภายในมีส ่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานตนเองได้ ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ  ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน 
ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ/คะแนน 

น้อยท่ีสุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากท่ีสุด 

i7 ท่านรู้เก่ียวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของสถานศึกษา     
มากน้อยเพียงใด 

0.25 0.50 0.75 1.00 

i8 สถานศึกษาของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็น
ดังต่อไปนี้ 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 มีการเบิกจ่ายเงินท่ีเป็นเท็จ 
เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ 
มากน้อยเพียงใด 

0.25 0.50 0.75 1.00 

i11 สถานศึกษาของท่าน มีการจัดซ้ือจัดจ้าง/    การจัดหาพัสดุ 
และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

 

▪ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 0.125 0.25 0.375 0.50 
▪ เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 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 
 

ตัวชี้วัดท่ี 3 การใช้อำนาจ เป็นตัวชี้วัดที่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภา ยใน
สถานศึกษาต่อการใช้อำนาจของผู้อำนวยการสถานศึกษาของตนเอง ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการมอบหมายงาน 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซ่ึงจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม
และไม่เล ือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อำนาจสั ่งการให้ผ ู้ ใต้บ ังคับบัญชาทำในธุระส่วนตัวของผู้ อำนวยการ
สถานศึกษา หรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังประเมินเก่ียวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการ
แทรกแซงจากผู้อำนวยการสถานศึกษา การซ้ือขายตำแหน่ง หรือการเอ้ือผลประโยชน์ให้กลุ่ มหรื อพวกพ้อง 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ  ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน ดังนี้ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ/คะแนน 

น้อยท่ีสุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากท่ีสุด 

i13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้อำนวยการสถานศึกษาอย่างเป็นธรรม 
มากน้อยเพียงใด 

0.25 0.50 0.75 1 

หมายเหตุ: การมอบหมาย หมายถึง การมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าท่ี 
i14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงาน
อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

0.25 0.50 0.75 1 

 

ประเด็นการประเมิน (ต่อ) 
ระดับ/คะแนน 

น้อยท่ีสุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากท่ีสุด 

i15 ผู้อำนวยการสถานศึกษา มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มาก
น้อยเพียงใด 

0.25 0.50 0.75 1.00 

i16 ท่านเคยถูกผู้อำนวยการสถานศึกษาส่ังการให้ทำธุระส่วนตัว
มากน้อยเพียงใด 

1.00 0.75 0.50 0.25 

i17 ท่านเคยถูกผู้อำนวยการสถานศึกษาส่ังการให้ทำใน ส่ิง ท่ีไม่
ถูกต้อง หรือมีความเส่ียงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด 

.001 0.75 0.50 0.25 

i18 การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษามีลักษณะดังต่อไปนี้  
มากน้อยเพียงใด 

 

▪ ถูกแทรกแซงจากผู้อำนวยการสถานศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา 0.33 0.16 0.11 0.06 

▪ มีการซ้ือขายตำแหน่ง 0.33 0.16 0.11 0.06 
▪ เอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 0.33 0.16 0.11 0.06 

หมายเหตุ ข้อ i8 ตอบน้อยท่ีสุดทุกข้อให้ = 1 คะแนน 
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ตัวชี้วัดท่ี 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ เป็นตัวชี้วัดที่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือปร ะเ มินการรั บรู้ ของ
บุคลากรภายในสถานศึกษาต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมของบุ คลากร
ภายใน การนำทรัพย์สินราชการของสถานศึกษาไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอ
ยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในและบุคคลภายนอกสถานศึกษา ซ่ึงสถานศึกษาจะต้องมี
กระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้สถานศึกษาจะต้องมีการจัดทำแนวทางปฏิบั ติ
เก่ียวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนำไปปฏิบั ติ    
รวมไปถึงสถานศึกษาจะต้องมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่ วย งาน ด้วย 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน ดังนี้ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ/คะแนน 

น้อยท่ีสุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากท่ีสุด 

i19 บุคลากรในสถานศึกษา มีการเอาทรัพย์สินของราชการ ไป
เป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ ่มหรือพวกพ้อง   มากน้อย
เพียงใด 

1.00 0.75 0.50 0.25 

i20 ข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้
ปฏิบัติงานในสถานศึกษา มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด 

0.25 0.50 0.75 1.00 

i21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบั ติง าน 
บุคลากรในสถานศึกษามีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อย
เพียงใด 

0.25 0.50 0.75 1.00 

i22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน ม ีการนำทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้องจากสถาน ศึกษา 
มากน้อยเพียงใด 

1.00 0.75 0.50 0.25 

i23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของสถานศึกษาของท่าน เก่ียวกับการใ ช้
ทรัพย์สินของราชการท่ีถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

0.25 0.50 0.75 1.00 

 

ประเด็นการประเมิน (ต่อ) 
ระดับ/คะแนน 

น้อยท่ีสุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากท่ีสุด 

i24 สถานศึกษาของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

0.25 0.50 0.75 1.00 

 

ตัวชี้วัดท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากร
ภายในสถานศึกษาต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของสถานศึกษา ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการให้ความสำคัญ
ของผู้อำนวยการสถานศึกษาในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยสถานศึกษาจะต้องทบทวนนโยบายที่
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เก่ียวข้องกับการป้องกันการทุจริตในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และจัดทำแผนงานด้านการป้ อง กันและ
ปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการ
ประเมินเกี ่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของ สถานศึกษา ที ่จะต้องทำให้การทุจร ิตใน
สถานศึกษาลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อม่ันให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเม่ือพบเห็นการ
ทุจริตภายในสถานศึกษาด้วย นอกจากนี้สถานศึกษาจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายใน
สถานศึกษา รวมถึงการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอกสถาน ศึกษา ไป
ปรับปรุงการทำงาน เพ่ือป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ประกอบด้วยข้ อคำถา ม
จำนวน 6 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน ดังนี้ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ/คะแนน 

น้อยท่ีสุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากท่ีสุด 

i23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของสถานศึกษา เก่ียวกับการใ ช้ทรัพย์สิน
ของราชการท่ีถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

0.25 0.50 0.75 1.00 

i24 สถานศึกษามีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ท รัพย์สิน
ของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่ วน ตัว 
หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

0.25 0.50 0.75 1.00 

i25 ผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการ
ทุจริต มากน้อยเพียงใด 

0.25 0.50 0.75 1.00 

                        ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

มี ไม่มี 
i26 สถานศึกษามีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่   
▪ ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ   
▪ จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา   

หมายเหตุ ข้อ i26 ให้คะแนนการตอบ ดังนี้  
 1) มี 2 ข้อ               ให้คะแนน 

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

= 
= 
= 

1     คะแนน 
0.50 คะแนน 
0     คะแนน 

 

 

 

ประเด็นการประเมิน (ต่อ) 
ระดับ/คะแนน 

น้อยท่ีสุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากท่ีสุด 



 
 

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   
ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ไปปรับปรุงการทำงาน เพ่ือ
ป้องกันการทุจริตในสถานศึกษามากน้อยเพียงใด 

0.25 0.50 0.75 1.00 

หมายเหตุ:  
▪ หน่วยตรวจสอบภายใน หมายถึง ส่วนงานตรวจสอบภายในของสถานศึกษา  
▪ หน่วยตรวจสอบภายนอก หมายถึง หน่วยงานท่ีมีอำนาจหน้าท่ีตรวจสอบการดำเนินงานของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
เช่น หน่วยตรวจสอบภายในสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นต้น 
i30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตท่ีจะเกิดข้ึนในสถานศึกษา ท่านมี
ความคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี ้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 
▪ มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มผีลกระทบต่อตนเอง 0.02 0.065 0.165 0.25 

 

4.2) แบบวัดการร ับร ู ้ของผ ู ้ม ีส่วนได ้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 6 – ตัวชี้วัดที่ 8 ข้อคำถามตัวชี้วัดละ 5  ข้อ รวมข้อ
คำถาม 15 ข้อ ๆ ละ 2 คะแนน รวม 30 คะแนน ประกอบด้วย 

ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการดำเนินงาน เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ 
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษาต่อการคุณภาพการดำเนินงาน ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และ
จะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้ อมูลเก่ียวกับการดำเนินการ/ให้ บริการของ
สถานศึกษาแก่ผูร้ับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้ อมูล 
ซ่ึงสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการรับรู้ เก่ียวกับประสบการณ์ตร งในการถูก
เจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน ๆ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย นอกจากนี้ ยังประเมิน
การรับรู้เก่ียวกับการบริหารงานและการดำเนินงานในภาพรวมของสถานศึกษา ที่จะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของ
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ประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ตัวชี้วัด
ที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 5 ข้อ ๆ ละ 2 คะแนน ดังนี้ 

 
 

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ/คะแนน 

น้อยท่ีสุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากท่ีสุด 

e1 บุคลากรของสถานศึกษาท่ีท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน 
ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

    

▪ เป็นไปตามข้ันตอนท่ีกำหนด 0.25 0.50 0.75 1.00 

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

0.50 1.00 1.50 2.00 

e3 บุคลากรของสถานศึกษา ให้ข้อมูลเก่ียวกับการดำเนินการ/ให้บริการแก่
ท่าน อย่างตรงไปตรงมา ไมปิ่ดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด 

0.50 1.00 1.50 2.00 

                        ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

มี ไม่มี 
e4 ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยถูกบุคลากรของสถานศึกษาท่ีท่านติดต่อ ร้องขอให้จ่าย 
หรือให้ส่ิงดังต่อไปนี้เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 

  

▪ เงิน   

▪ ทรัพย์สิน   

▪ ประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีอาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง เป็นต้น   
หมายเหตุ: เป็นการให้ท่ีนอกเหนือจากท่ีกฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ เป็นต้น 

หมายเหตุ ข้อ e4 ให้คะแนนการตอบ ดังนี้  
 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 
1.34 คะแนน 
0.67 คะแนน 
0     คะแนน 

e5 สถานศึกษาที ่ท ่านติดต่อ ม ีการดำเน ินงาน โดยคำนึงถึง
ประโยชน์ของชุมชนและสังคมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด 

0.50 1 1.50 2 

 

ต ัวช ี ้ว ัดที ่ 7 ประสิทธ ิภาพการสื ่อสาร  เป็นตัวชี ้ว ัดที ่มีว ัตถ ุประสงค์เพื่อประเมินการร ับร ู ้ของ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษาต่อประสิทธิภาพการสื่ อสาร ในประเด็นที่
เก่ียวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของสถานศึกษาในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่ หลากหลาย 
สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
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ผลการดำเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ 
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งคำติชมหรือความคิดเห็นเก่ียวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ 
และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ เก่ียว กับกา รจัด ให้ มี
ช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในสถานศึกษาด้วย ซ่ึงสะท้อนถึงการสื่อสารกับ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่ อสาร 
ประเด็นสำรวจ ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 5 ข้อ ๆ ละ 2 คะแนน ดังนี้ 

 
 

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ/คะแนน 

น้อยท่ีสุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากท่ีสุด 

e6 การเผยแพร่ข้อมูลของสถานศึกษาท่ีท่านติดต่อ มีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

    

▪ เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 0.25 0.5 0.75 1 

▪ มีช่องทางหลากหลาย 0.25 0.5 0.75 1 
e7 สถานศึกษาท่ีท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลท่ี
สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

0.50 1 1.50 2 

                         ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

มี ไม่มี 
e8 สถานศึกษาท่ีท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเก่ียวกับการดำเนินงาน/
การให้บริการ หรือไม่ 

2 0 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ/คะแนน 

น้อยท่ีสุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากท่ีสุด 

e9 สถานศึกษาท่ีท่านติดต่อ มีการช้ีแจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวล
สงสัยเก่ียวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

0.50 1 1.50 2 

หมายเหตุ: หากท่านไม่มีข้อกังวลสงสัยให้ตอบ “มากท่ีสุด” 

                         ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

มี ไม่มี 
e10 สถานศึกษาท่ีท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริ ตของ บุคลากรใน
สถานศึกษา หรือไม่ 

2 0 

ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน เป็นตัวชี้วัดที่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเ มินการรั บรู้ข อง
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษาต่อการปรับปรุงระบบการทำงาน ในประเด็นที่
เก่ียวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษา ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทำ งานของ

16 



 
 

สถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมาก
ยิ ่งข ึ ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผ ู ้ร ับบร ิการหรือผู ้มาติดต่อ เข ้ามามีส ่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการดำเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย ทั้งนี้ นอกจากสถานศึกษา จะต้องปรั บปรุง
พัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความสำคัญกับการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีความโปร่ งใสมาก
ขึ้นอีกด้วย ตัวชี้วัดที่ 8  การปรับปรุงระบบการทำงาน  ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 5 ข้อ ๆ ละ 2 คะแนน 
ดังนี้ 

 

 

 

 

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากท่ีสุด 

e11 บุคลากรของสถานศึกษาที ่ ท่านติดต่อ ม ีการปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีข้ึน มากน้อยเพียงใด 

0.50 1 1.50 2 

หมายเหตุ: หากท่านติดต่อคร้ังแรก ให้เปรียบเทียบกับคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการท่ีท่านคาดหวังไว้ก่อนมาตดิตอ่ 
e12 สถานศึกษาท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและข้ันตอน
การดำเนินงาน/การให้บริการให้ดีข้ึน มากน้อยเพียงใด 

0.50 1 1.50 2 

หมายเหตุ: หากท่านติดต่อคร้ังแรก ให้เปรียบเทียบกับวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการท่ีท่านคาดหวังไว้ก่อนมาติดต่อ 

                         ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

มี ไม่มี 
e13 สถานศึกษาท่ีท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วมากข้ึน หรือไม่ 

2 0 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากท่ีสุด 

e14 สถานศึกษาท่ีท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ   
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/
การให้บริการของสถานศึกษาให้ดีข้ึน มากนอ้ยเพียงใด 

0.50 1 1.50 2 

หมายเหตุ: การมีส่วนร่วม เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคดิเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น 
e15 สถานศึกษาท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การ
ให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากข้ึน มากน้อยเพียงใด 

0.50 1 1.50 2 



 
 

หมายเหตุ หากท่านติดต่อคร้ังแรกให้เปรียบเทียบ ความโปร่งใสของการดำเนินงานกับท่ีคาดหวังไว้ก่อนมาติดต่อ 
 

4.3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 
OIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 9 – ตัวชี้วัดที่ 10 รวม 40 คะแนน ประกอบด้วย 

ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ ข้อ มูลที่ เป็น
ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของสถานศึกษา เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้สาธารณชนไ ด้รับทราบ ใน      
5 ประเด็น คือ (1) ข ้อมูลพื ้นฐาน ได้แก่ ข ้อมูลพื ้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิส ัมพันธ์ข้อมูล            
(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมา ณ 
ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในสถานศึกษา 
ได้แก่ การจ ัดการเร ื่องร ้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม           
ซึ ่งการเผยแพร ่ข ้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสใน การบร ิหารงานและการดำเน ินงานของ
สถานศึกษา ทั้งนี้การเปิดเผยข้อมูล พิจารณาจาก 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบของการเปิดเผย และ
องค์ประกอบของข้อมูล โดยจะต้องสอดคล้องตามเงื่อนไขครบถ้วนทั ้ง 2 องค์ประกอบ จ ึงจะถือว่าเป็น        
การเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์การประเมินท่ีกำหนด เงื่อนไข คือ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ผ่าน URL และ
ข ้อม ูลเผยแพร่ที ่เว ็บไซต์หลักของหน่วยงาน  ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย        
(33 ข้อมูล) ดังนี้ 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ท่ีอยู่ข้อมูล (URL) 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน (o1- o6) 
o1 โครงสร้าง o แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งงานตามหน้าท่ีของสถานศึกษา 

o ประกอบด้วยตำแหน่งท่ีสำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน
สถานศึกษา เช่น ฝ่าย งาน แผนกวิชา 

o  

o2 ข้อมูลผู้บริหาร o แสดงรายนามของผู้บริหารของสถานศึกษา (คนปัจจุบัน) 
o ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ร ูปถ่าย ช่องทางการ
ติดต่อ ผู้บริหารของสถานศึกษา 
- หากตำแหน่งว่าง ณ ปัจจุบัน ให้ระบุว่า “ตำแหน่งว่าง” 

o  

o3 อำนาจหน้าท่ี o แสดงข้อมูลอำนาจ หน้าท่ีของสถานศึกษาตามระเบียบว่าด้วย
การบริหารสถานศึกษา  พ.ศ.2552 

o  

o4 แผนยุทธศาสตร์
หรือแผนพัฒนา
หน่วยงาน 

o แสดงแผนการดำเน ินงานภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะ
มากกว่า 1 ปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์ หรือแนวทาง เป้าหมาย  
ตัวช้ีวัด  เป็นต้น 
o เป็นแผนท่ีมีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

o  



 
 

(แผนการดำเน ินภารกิจ หมายถึง แผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนา
สถานศึกษา) 
- ควรแสดงข้อมูลในปีท่ีผ่านมาไว้ด้วย 
- ควรแสดงข้อมูลแผนระยะส้ัน หรือแผนระยะกลางเป็นอย่างน้อย 

o5 ข้อมูลการติดต่อ แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้ 
o ท่ีอยู่สถานศึกษา 
o หมายเลขโทรศัพท์ 
o หมายเลขโทรสาร 
o ท่ีอยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
o แผนท่ีต้ังสถานศึกษา 
- ต้องม ีข้อม ูลทั ้ง  5 หัวข้อ เปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของ
สถานศึกษา 
- อาจเพ่ิมแผนท่ี Google Map 

 

o6 กฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง 

o แสดงกฎหมายที ่ เกี ่ยวข้องกับการดำเน ินงานหรือกา ร
ปฏิบัติงานของสถานศึกษา เช่น  พ.รบ.การศึกษาแห่งชาติ 
พ.ร.บ.อาชีวศึกษา เป็นต้น 
- อาจทำเป็นแบนเนอร์บนหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
- ควรจัดหมวดหมู่ให้ชัดเจน 

o  

 

 

 

 

 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ท่ีอยู่ข้อมูล (URL) 
การประชาสัมพันธ์  
o7 ข่าว

ประชาสัมพันธ์ 
o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการดำเนินงานตาม
อำนาจหน้าท่ีหรือภารกิจของสถานศึกษา 
o เป็นข้อมูลข่าวสารท่ีเกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2563 
- อาจทำเป็นแบนเนอร์ ตัวว่ิง หรือตัวกระพริบให้สะดุดตา บน
หน้าเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา 
- ควรจัดหมวดหมู่ของข่าวให้ชัดเจน 
- แสดงข่าวให้เป็นปัจจุบัน 

o  

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

ได้และสถานศึกษาสามารถส่ือสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดย
o  



 
 

มีลักษณะเป็นการส่ือสารได้สองทาง เช่น Web broad/กล่อง
ข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น 
o สามารถเช่ือมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
สถานศึกษา 
- ต้องแสดงให้เห็นว่ามีการถาม-ตอบ ท่ีเป็นการโต้ตอบกัน (Two-
way communication) ใน Web broad/กล่องข้อความ  แสดง
ข่าวให้เป็นปัจจุบัน 
- ควรมีคำอธิบายข้อกำหนดเบ้ืองต้นในการใช้ Web broad บน
เว็บไซต์ 

o9 Social 
Network 

o แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, 
Twitter, Instagram เป็นต้น 
o สามารถเช่ือมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
สถานศึกษา 
- ควรมีแบนเนอร์แสดงอยู่ในหน้าเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา 

o  

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน 
การดำเนินงาน (o10- o12) 
o10 แผนปฏิบัติ

ราชการประจำปี 

 

o แสดงแผนปฏิบัติราชการประจำปีท่ีมีระยะ 1 ปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจ กรรม 
งบประมาณท่ีใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น 
o เป็นแผนท่ีมีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563  
- ควรแสดงแผนปฏิบัติราชการประจำปีท่ีผ่าน ๆ มาด้วย 

o  

o11 รายงานการ
กำกับติดตาม
การดำเนินงาน
ประจำปี รอบ  
6 เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี 
o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้า
การดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณ
ท่ีใช้ดำเนินงาน เป็นต้น 
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563 

o  

 

 

 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ท่ีอยู่ข้อมูล (URL) 
o12 รายงานผลการ

ดำเนินงาน
ประจำปี 

o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 
o ม ีข้อม ูลรายละเอียดสรุปผลการดำเน ินงาน เช่น ผลการ
ดำเน ินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใ ช้จ ่ายงบประมาณ 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย เป็นต้น 
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562 

o  



 
 

การปฏิบัติงาน  
o13 คู่มือหรือ

มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

o แสดงคู ่ม ือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละงาน ใน
สถานศึกษาใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือ ปฏิบัติ
ภารกิจใด สำหรับเจ ้าหน้าที ่หรือบุคลากรตำแหน่งใด กำหนด
วิธีการข้ันตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น     
-  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษา หมายรวมถึง 
คู่มือเฉพาะของสถานศึกษาท่ีจัดทำข้ึนเพ่ือปฏิบัติงานจริง     

o  

การให้บริการ (o14- o17) 
หมายเหตุ: การให้บริการ หมายถึง การให้บริการตามอำนาจหน้าท่ีหรือภารกิจตามกฎหมาย
ของสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาท่ีมีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นจำนวนมาก 
อาจม ุ ่ง เน้นเผยแพร่การปฏิบัติงานหรือการให้บริการที ่ม ีความสำคัญต่อภารกิจของ
สถานศึกษา 

 

o14 คู่มือหรือ
มาตรฐานการ
ให้บริการ 

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติท่ีผู้รับบริการหรือผู้มาติด ต่อ
กับสถานศึกษาใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือ ติดต่อ กับ
สถานศึกษา 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือสำหรับบริการ
หรือภารกิจใด กำหนดวิธีการข้ันตอนการให้บริการหรือการติดต่อ
อย่างไร เป็นต้น 

o  

o15 ข้อมูลเชิงสถิติ
การให้บริการ 

o แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของสถานศึกษา 
o เป็นข้อมูลการให้บริการท่ีเกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2563 

o  

o16 รายงานผลการ
สำรวจความพึง
พอใจการ
ให้บริการ 

o แสดงแสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตาม อำนาจ
หน้าท่ีหรือภารกิจของสถานศึกษา เช่น ความพึงพอใจของนักเรียน
นักศึกษาต่อการสอนของครู ฯลฯ 
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562 

o  

o17 E–Service o แสดงช่องทางที ่ บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตาม
อำนาจหน้าท่ีภารกิจของสถานศึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ เ พ่ือ
ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ 
o สามารถเข้าถึงหรือเช่ือมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์
หลักของสถานศึกษา 

o  

 

 

 

 

 

20 

21 



 
 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ท่ีอยู่ข้อมูล (URL) 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (o18- o20) 
o18 แผนการใช้จ่าย

งบประมาณ
ประจำปี 

o แสดงแผนแผนการใช้จ ่ายเง ินงบประมาณประจำปีของ
สถานศึกษาท่ีมีระยะ 1 ปี (แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณราย
โครงการ/กิจกรรม เป็นรายไตรมาส) 
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่ง ท่ี
ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น 
o เป็นแผนท่ีมีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563  
-  ในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะควรแสดงในรูปแบบไฟล์ PDF  
ท่ีแปลงมาจากไฟล์ word หรือไฟล์ excel ท้ังนี้ไม่ควรใ ช้ไฟล์ 
PDF ท่ีสแกนมาจากเอกสาร  

o  

o19 รายงานการ
กำกับติดตาม
การใช้จ่าย
งบประมาณ
ประจำปี  
รอบ 6 เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการดำเน ินงานตามแผนการใช้จา่ย
งบประมาณประจำปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใ ช้
จ่ายงบประมาณ เป็นต้น 
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563 

o  

o20 รายงานผลการ
ใช้จ่าย
งบประมาณ
ประจำปี 

o แสดงผลการดำเน ินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใ ช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผล
การใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธ์ิ
ตามเป้าหมาย เป็นต้น 
o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

o  

การจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (o21- o24) 
o21 แผนการจัดซ้ือจัด

จ้างหรือแผนการ
จัดหาพัสดุ 

o แสดงแผนจัดซื ้อจ ัดจ ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามท่ี
สถานศึกษาจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจั ดซ้ือจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (แผนการจัดซ้ือจัด
จ้างตามวงเงินงบประมาณท่ีสถานศึกษาได้รับการจัดสรร) 
o เป็นข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563 

o  

o22 ประกาศต่าง ๆ 
เก่ียวกับการ
จัดซ้ือจัดจ้าง
หรือการจัดหา
พัสดุ 

o แสดงประกาศตามที ่สถานศึกษาจะต้องดำเน ินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 
2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื ้อจดัจ้าง     
เป็นต้น 
o เป็นข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563 

o  

 

 



 
 

 

 

 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ท่ีอยู่ข้อมูล (URL) 
o23 สรุปผลการ

จัดซ้ือจัดจ้าง
หรือการจัดหา
พัสดุรายเดือน 

o แสดงสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างของสถานศึกษา 
o มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซ้ือจัดจ้าง เช่น งานท่ีซ้ือหรือจ้าง  
วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอ
ราคาและราคาที ่เสนอ ผู ้ ได้ร ับการคัดเลือกและราคาที ่ตกลง 
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง เป็นต้น 
o จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
เดือนใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้าง) เป็นข้อมูลการจัดซ้ือจัด
จ้างในปี พ.ศ. 2563 
o เป็นข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563 

o  

o24 รายงานผลการ
จัดซ้ือจัดจ้าง
หรือการจัดหา
พัสดุประจำปี 

o แสดงผลการจัดซ้ือจัดจ้างของสถานศึกษา 
o มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณท่ีใช้ในการจัดซ้ือจัดจ้าง  
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น 
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562 

o  

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (o25- o28) 
o25 นโยบายการ

บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

o แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ท่ีมีจุดมุ่งหมายหรือ
วัตถุประสงค์ เพ่ือก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคล ท่ีมีความ
โปร่งใสและมีคุณธรรม 
o เป็นนโยบายของผู้อำนวยการหรือผู้บริหารท่ีได้รับมอบหมาย
หรือนโยบายท่ีกำหนดในนามของสถานศึกษา 
o เป็นนโยบายท่ียังใช้บังคับในสถานศึกษาในปี พ.ศ. 2563 

o  

o26 การดำเนินการ
ตามนโยบาย
การบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

o แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การ
วางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกจิของ
สถานศึกษา การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต การคัดเลือก การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริม
จริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในสถานศึกษา เป็นต้น 
o เป็นการดำเนินการท่ีมีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล ตามข้อ O25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมท่ีอยู่ภายใต้นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25 
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563 

o  
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o27 หลักเกณฑ์การ
บริหารและ
พัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล 

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
o การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
o การพัฒนาบุคลากร 
o การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
o การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 
o เป็นหลักเกณฑ์ท่ียังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2563 
-  ต้องนำหลักเกณฑ์ครบท้ัง 5 เร่ือง ข้ึนเปิดเผยบนเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน 

 

 

 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ท่ีอยู่ข้อมูล (URL) 
o28 รายงานผล

การบริหาร
และพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล
ประจำปี 

o แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการวิเคราะห์
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น 
o เป็นรายงานผลของปีท่ีผ่านมา พ.ศ. 2562 
- สถานศึกษาสามารถใช้รายงานฯ ท่ีจัดส่งสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาได้ 

o  

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส  
การจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (o29- o31) 
o29 แนวปฏิบัติ 

การจัดการ
เร่ืองร้องเรียน
การทุจริตและ
ประพฤติ 
มิชอบ 

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเร่ืองร้องเรียนท่ีเก่ียวข้องกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรสถานศึกษา 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการ
ที ่บ ุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั ้นตอนหรือ
วิธีการในการจัดการต่อเร ื ่อง ร้องเร ียน ส่วนงานที ่ รับผิดชอบ 
ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น 
o เป็นข้อมูลในปี พ.[ศ. 2563 
- เป็นคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเร่ืองร้องเรียนท่ีเก่ียวข้อง
กับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรสถานศึกษา โดยอาจ
นำมติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 27 มีนาคม 2561 มาเป็นส่วนหนึ่งของ
แนวทางการดำเนินการของสถานศึกษาในการเร่งรัดการจัดการ
เร ื ่องร ้อง เร ียนการทุจริตและประพฤติม ิชอบของบุคลากร
สถานศึกษา 

o  

o30 ช่องทางแจ้ง
เร่ืองร้องเรียน
การทุจริตและ
ประพฤติ 

o แสดงช่องทางที ่บ ุคคลภายนอกสามารถแจ้งเร ื่องร ้องเรียน
เก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรสถานศึกษาผ่าน
ทางช่องทางออนไลน์ (เป็นช่องทางท่ีสามารถเข้าไปร้องเ รียนไ ด้
โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์หลักของสถานศึกษาภายใต้แบนเนอร์ 

o  
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มิชอบ “ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น” 
o สามารถเข้าถึงหรือเช่ือมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์
หลักของสถานศึกษา 
-  บนเว็บไซต์หลักของสถานศึกษาควรมีปุ ่ม เมนู “สร้างความ
คิดเห็น” หรือ “กระทู้ใหม่” ให้ชัดเจน และมีเจ้าหน้าท่ีคอยติดตาม
กระทู้ใหม่อยู่เสมอ 
- ควรม ีการตอบโต้กับผู้แสดงความคิดเห็นว่าสถานศึกษาได้รับ
ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นแล้ว 

o31 ข้อมูลเชิงสถิติ
เร่ืองร้องเรียน
การทุจริตและ
ประพฤติ 
มิชอบ
ประจำปี 

o แสดงข้อมูลสถิติเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
บุคลากรสถานศึกษา 
o มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเร่ืองร้องเรียน เช่น จำนวนเร่ือง 
เร่ืองท่ีดำเนินการแล้วเสร็จ เร่ืองท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น  
(กรณีไม่มีเร่ืองร้องเรียนให้ระบุไม่มเีร่ืองร้องเรียน) 
o เป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2563 

o  

 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ท่ีอยู่ข้อมูล (URL) 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (o32- o33) 
o32 ช่องทางการ

รับฟังความ
คิดเห็น 

o แสดงช่องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิด เห็น ต่อ
การดำเนินงานตามอำนาจหน้าท่ีหรือภารกิจของสถานศึกษาผ่าน
ทางช่องทางออนไลน์ 
o สามารถเข้าถึงหรือเช่ือมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์
หลักของสถานศึกษา 

o  

o33 การเปิด
โอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วม 

o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของ
สถานศึกษา เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ  ร่วมแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น 
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563 
- อาจแสดงเป็นภาพกิจกรรมของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียกับสถานศึกษา  

o  

 

ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของสถานศึกษา เพ่ือเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้สาธารณชนไ ด้รับ
ทราบ ใน   2 ประเด็น คือ (1) การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้อำ นวยการ
สถานศึกษา การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพ่ืผ฿อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซ่ึงการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึง การให้ความสำ คัญต่อผล
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การประเมินเพ่ือนำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในสถานศึกษา และมีการกำกับติดตาม
การนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (1 0  
ข้อมูล) ดังนี้ 
 
 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ท่ีอยู่ข้อมูล (URL) 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต  

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (o34- o35) 
o34 เจตจำนง

สุจริตของ
ผู้บริหาร 

o แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าท่ีและบริหาร
สถานศึกษาอย่างซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมา 
ภิบาล 
o ดำเนินการโดยผู้อำนวยการสถานศึกษาคนปัจจุบัน 

o  

o35 การมีส่วนร่วม
ของผู้บริหาร 

o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการมีส่วนร่วมของ
ผู้อำนวยการสถานศึกษาคนปัจจุบัน 
o เป็นการดำเน ินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้
ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมสถานศึกษาด้าน
คุณธรรมและโปร่งใส 
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563 
- การมีส่วนร่วมของผู้อำนวยการสถานศึกษาตามประเด็นนี้ อาจ
หมายรวมถึง วาระการประชุมที ่ ผู ้อำนวยการสถานศึกษาได้ให้
ความสำคัญในการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสของสถานศึกษา 

o  

 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ท่ีอยู่ข้อมูล (URL) 
การประเมินความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริต (o36- o37)  
o36 การประเมิน

ความเส่ียง

การทุจริต

ประจำปี 

o แสดงผลการประเมินความเสี ่ยงของการดำเนินงานหรือการ
ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้ เกิดการ ขัด กัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
สถานศึกษา 
o มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความ
เส่ียงและระดับของความเส่ียง มาตรการและการดำเนินการในการ
บริหารจัดการความเส่ียง เป็นต้น 
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563 
- สถานศึกษาสามารถนำ “แผนบริหารความเส่ียงการทุจริต” ข้ึน
เปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของสถานศึกษาได้ 

o  

o37 การ
ดำเนินการ

o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการจัดการความ
เส่ียงในกรณีท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดกา รขัด กัน

o  
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เพ่ือจัดการ
ความเส่ียง
การทุจริต 

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงาน 
o เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการท่ีสอดคล้องกับมาตรการห รือ
การดำเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเส่ียงตามข้อ O36 
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
o38 การเสริมสร้าง

วัฒนธรรม
องค์กร 

o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสรา้ง
วัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรของสถานศึกษามีทัศนคติ ค่านิยม ใน
การปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน 
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563 
- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร อาจหมายรวมถึง กิจกรรม
เก่ียวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา / กิจกรรม
ท่ีเก่ียวข้องกับการประเมิน ITA 

o  

แผนป้องกันการทุจริต (o39- o41) 
o39 แผนปฏิบัติ

การป้องกัน
การทุจริต 

o แสดงแผนปฏิบัติการท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการทุจ ริตหรือ
พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา 
o ม ีข้อม ูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม  
งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น 
o เป็นแผนท่ีมีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563 

o  

o40 รายงานการ
กำกับติดตาม
การดำเนิน 
การป้องกัน
การทุจริต
ประจำปี  
รอบ 6 เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต 
o ม ีข้อม ูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ
ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณท่ีใ ช้
ดำเนินงาน เป็นต้น 
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563 

o  

 

 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ท่ีอยู่ข้อมูล (URL) 
o41 รายงานผล

การดำเนินการ
ป้องกันการ
ทุจริตประจำปี 

o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
o ม ีข้อม ูลรายละเอียดสรุปผลการดำเน ินการ เช่น ผลการ
ดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย เป็นต้น 
o ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2562 

o  

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต  
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในสถานศึกษา (o42- o43) 
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o42 มาตรการ
ส่งเสริม
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ภายใน
หน่วยงาน 

o แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา ในปี พ.ศ. 2562 
o ม ีข้อม ูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที ่ เ ป็น
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเดน็ท่ี
จะต้องพัฒนาให้ดีข้ึน แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไ ป สู่การ
ปฏิบัติของสถานศึกษา เป็นต้น 
o มีมาตรการเพ่ือขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานให้ดีข้ึน ซ่ึงสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมี
รายละเอียดต่าง ๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ท่ีเ ก่ีย วข้อง 
การกำหนดข้ันตอนหรือวิธีการปฏิบัติ  การกำหนดแนวทางการ
กำกับติดตามให้วิ ธีการปฏิบัติ  การกำหนดแนวทางการกำกับ
ติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น 
- กรณีที ่สถานศึกษาไม่มีผลการประเมิน ITA ปี พ.ศ. 2562 ให้
จัดทำเป็นมาตรการเพ่ือขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในสถานศึกษา 

o  

o43 การดำเนินการ
ตามมาตรการ
ส่งเสริม
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ภายใน
หน่วยงาน 

o แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในสถานศึกษา 
o มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในสถานศึกษาในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม   
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563 

o  

หมายเหตุ  
 1) ปี พ.ศ. 2563 หมายถึง รอบปีที่สถานศึกษาบร ิหารราชการ โดยใช้ข ้อมูลของ ปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2563 
 2) การเปิดเผยข้อมูล พิจารณาจาก 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบของการเปิดเผย และ
องค์ประกอบของข้อมูล โดยจะต้องสอดคล้องตามเง่ือนไขครบถ้วนทั้ง 2 องค์ประกอบ จึงจะถือว่าเป็นการ
เปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์การประเมินที่กำหนด 
              องค์ประกอบของการเปิดเผย พิจารณาตามเง่ือนไข ดังนี้ 

• สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ผ่าน URL 

• ข้อมูลเผยแพร่ที่เว็บไซต์หลักของสถานศึกษา 

• ข้อมูลเผยแพร่ในหัวข้อหรือตำแหน่งที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใจและเข้าถึงได้ 
องค์ประกอบของข้อมูล จะแตกต่างกันในแต่ละข้อตามที่ปรากฏในรายละเอียด 

 3) การให้คะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) โดยคณะกรรมการตรวจสรุปผลการ ประเ มิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษา  ตาม

27 



 
 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา จะตรวจและให้คะแนนตามURL ที่
ป ร า กฎตา มแบบตร วจการ เป ิด เผยข ้อม ู ลสาธารณชน  (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) โดยให้คะแนนตามคำตอบของสถานศึกษา รวมไปถึงความถูกต้อง  ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานประกอบที่สถานศึกษาระบุ โดยกำหนดให้แต่ละคำถามมีคะแนน ดังตัวอย่างต่อไปนี้  

 

ข้อกำหนด คะแนน 

มีการเผยแพร่เอกสารบนเว็บไซต์หลัก แต่ไม่ถูกต้อง/ข้อมูลไม่ครบถ้วน 0 

มีการเผยแพร่เอกสารบนเว็บไซต์หลัก ถูกต้อง/ข้อมูลครบถ้วน 100 
 

 ทั้งนี้ สถานศึกษาสามารถตรวจให้คะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ดังตารางที่ 4.1 เพ่ือนำ
คะแนนรวมทั้ง 10 ตัวชี้วัด สรุปผลการดำเนินงาน ITA ตามเกณฑ์ดังหัวข้อ 3.2 และ 3.3 สำหรับปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  
 
ตารางท่ี 4.1 การตรวจให้คะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  
 

ตัวชี้วัดท่ี คะแนน ตัวชี้วัดย่อย ข้อคำถาม 
ค่า

คะแนน 
วิธีการคิดคะแนน 

9. การเปิดเผย
ข้อมูล 
(o1-o33) 

30 ข้อมูลพ้ืนฐาน (o1-o9)  9 900 ตามข้อกำหนดถ้าม ีการเผยแพร่เอกสารบน
เว็บไซต์หลัก ถูกต้อง  
จะได้ข้อคำถามละ 100 คะแนน 
ซ่ึงตัวช้ีวัดท่ี 9 มีข้อคำถาม 33 ข้อ จึงมี 
คะแนนรวม 3,300 คะแนน คิดเป็น 30 คะแนน 
ตัวอย่าง วท.สุจริต มีคะแนนรวม 2,750 คะแนน 
ดังนั้น ตัวช้ีวัดท่ี 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. การป้องกัน 
การทุจริต 
(o34-o43) 

10 การดำเนินการเพ่ือป้องกันกา รทุจริต 
(o34-o41) 

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

มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต
(o42-o43) 

2 200 

รวม 10 1,000 
รวมคะแนน o34-o43 (ตัวอย่าง)  7 สรุป วท.สุจริต คะแนน OIT = 21.81 + 7 

                                   =  28.81 คะแนนรวม 40 คะแนน OIT (o1-o43)   28.81 
 

  



 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

  



 
 

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

 

แบบสรุปคะแนนการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี (6 คะแนน) 

ข้อคำถาม i1 i2 i3 i4 i5 i6 รวมคะแนน i1-i6 

คะแนน        

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

คะแนน        
ตัวชี้วัดท่ี 3 การใช้อำนาจ (6 คะแนน) 

ข้อคำถาม i13 i14 i15 i16 i17 i18 รวมคะแนน i13-i18 

คะแนน        
ตัวชี้วัดท่ี 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ (6 คะแนน) 

ข้อคำถาม i19 i20 i21 i22 i23 i24 รวมคะแนน i19-i24 
คะแนน        

ตัวชี้วัดท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6 คะแนน) 

ข้อคำถาม i25 i26 i27 i28 i29 i30 รวมคะแนน i25-i30 
คะแนน        

รวมคะแนนการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน i1-i30 (30 คะแนน) IIT 

 

 

แบบสรุปคะแนนการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการดำเนินงาน (10 คะแนน) 

ข้อคำถาม e1 e2 e3 e4 e5 รวมคะแนน ie1-e5 

คะแนน       

ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร (10 คะแนน) 
ข้อคำถาม e6 e7 e8 e9 e10 รวมคะแนน e6-e10 

คะแนน       

ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน (10 คะแนน) 
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ข้อคำถาม e11 e12 e13 e14 e15 รวมคะแนน e11-e15 
คะแนน       

รวมคะแนนการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก e1-e15 (30 คะแนน) EIT 

  



 
 

แบบสรุปคะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล (30 คะแนน) 

ตัววัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ข้อ

คำถาม 
o1 o2 o3 o4 o5 o6 o7 o8 o9 

รวมคะแนน 
o1-o9 

คะแนน           
ตัววัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน 

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

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

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

ตัววัดย่อยท่ี 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
ข้อคำถาม 

o29 o30  o31 o32 o33 
รวมคะแนน o29-o33 

 
คะแนน       

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

ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต (10 คะแนน) 
ตัววัดย่อยท่ี 10.1 การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 

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

ตัววัดย่อยท่ี 10.2 การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
ข้อคำถาม o42 o43 รวมคะแนน o42-o43 
คะแนน      

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

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

 

สรุปผลการประเมิน ITA 
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ด้าน IIT EIT OIT 
คะแนนรวม 

ITA 
ระดับ

คะแนน 
เกณฑ์ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
คะแนน        

 

คณะทำงานคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ 
สำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

 
ท่ีปรึกษา   
1. นางผ่องพรรณ จรัสจินดารัตน์ หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ 

2. นางสาวชนิดา อาคมวัฒนะ สำนักงาน ป.ป.ช. 
3. ดร.จักรพงค์ วงค์อ้าย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4. นายสพลกิตต์ิ  สังข์ทิพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
คณะทำงาน   
1. นางวิยดา วัฒนาเมธี หน่วยศึกษานิเทศก์ 
2. นายธวัชชัย หนูอินทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม 
3. นายพิศาล ปฤษณารุณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ 
4. นายวิทยา ม่ันเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก 
5. นายดาวไทย เบาราญ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเขาวง 
6. นายชัชวาลย์ สาระภูมิ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
7. นายประเสริฐ ทองสาลี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
8. นายสันติ ทองแก้วเกิด หน่วยศึกษานิเทศก์ 
9. นางราตรี มงคลนิมิตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 
10. ว่าที่ร้อยตรีจิรายุทธ์ อ่อนศรี วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ 
11. นายกรกฎ รอดพูล วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
12. นาวสาวพิมพ์พิศา รัตนธรรมาศ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 
13. นายฉัตรชัย เนียรมงคล วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 
14. นายวิรุฬห์ นาสุอินทร์ วิทยาลัยเทคนิคเขาวง 
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