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ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ(ส ำนักงำนป.ป.ช.)ได้พัฒนำเครื่องมือ
กำรประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตและเป็นกลไกในกำรสร้ำงควำมตระหนักให้หน่วยงำน
ภำครัฐมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ช่ือว่ำ “กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ(Integrity  and  Transparency  Assessment:ITA)” ปัจจุบันกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนหน่วยงำนภำครัฐได้ถูกก ำหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส ำคัญของยุทธศำสตร์ชำติ
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560- 2564)ซึ่งถือเป็นกำรยกระดับให้กำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐให้เป็น “มำตรกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก” ท่ี
หน่วยงำนภำครัฐท่ัวประเทศจะต้องด ำเนินกำร โดยมุ่งหวังให้หน่วยงำนภำครัฐท่ีเข้ำรับกำรประเมินได้รับทรำบผล
กำรประเมินและแนวทำงกำรในกำรพัฒนำและยกระดับหน่วยงำนในด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนได้อย่ำงเหมำะสมและท่ีผ่ำนมำพบว่ำ หลำยหน่วยงำนน ำกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐไปเป็นกรอบในกำรพัฒนำและยกระดับกำรบริหำรกำรจัดกำรให้เป็นไปตำมหลัก
ธรรมำภิบำล เกิดกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรและกำรอ ำนวยควำมสะดวกต่อประชำชนให้เข้ำถึงกำร
บริกำรสำธำรณะด้วยควำมเป็นธรรมผ่ำนกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีมำตรฐำน มีกำรประกำศขั้นตอนและระยะเวลำใน
กำรให้บริกำรอย่ำงชัดเจน นอกจำกนี้ ในด้ำนบริหำรจัดกำรในหน่วยงำน ก็ยังพบว่ำหน่วยงำนให้ควำมส ำคัญกับ
กำรป้องกันในประเด็นท่ีอำจเป็นควำมเส่ียงหรือเป็นช่องทำงท่ีอำจจะก่อให้เกิดกำรทุจริต กำรรับสินบนหรือ
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและสำมำรถยับยั้งกำรทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีอำจเกิดขึ้นได้อย่ำงเท่ำทัน
สถำนกำรณ์ ซึ่งเมื่อหน่วยงำนภำครัฐท่ัวประเทศมีกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุกในลักษณะดังกล่ำว ก็จะท ำให้กำร
ทุจริตในภำพรวมของประเทศลดลงได้ในท่ีสุด ตลอดจนยังผลักดันให้เกิดทิศทำงกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรท ำงำน
ภำยในหน่วยงำนในภำพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นอีกด้วย 
 กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐได้เริ่มด ำเนินกำรใน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2558 เป็นต้นมำจนถึงปัจจุบันและมีกำรขยำยขอบเขตและพัฒนำให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
ตำมล ำดับ ท้ังนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 23 มกรำคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำนให้
ควำมร่วมมือและเข้ำร่วมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครั ฐใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-2564 โดยใช้แนวทำงและเครื่องมือกำรประเมินตำมท่ีส ำนักงำน ป.ป.ช.ก ำหนด ส ำหรับ
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ให้ด ำเนินกำรโดยใช้หลักกำรประเมิน เครื่องมือกำรประเมิน   เกณฑ์กำรประเมิน  
ระเบียบวิธีกำรประเมิน รวมถึงกำรก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยและหน่วยงำนรับผิดชอบกำรประเมินเช่นเดียวกับกำร
ประเมินในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 และในปี พ.ศ. 2562-2564 ให้ด ำเนินกำรโดยใช้แนวทำงและเครื่องมือกำร
ประเมิน ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำของส ำนักงำน  ป.ป.ช. โดยจะมีกำรศึกษำทบทวนและปรับปรุงแนวทำงกำร
ประเมิน จำกกำรศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลทำงวิชำกำรเกี่ยวกับเครื่องมือวัดเกี่ยวกับคุณธรรม ควำมโปร่งใส และ
กำรทุจริตในหน่วยงำนภำครัฐจำกท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ ร่วมกับกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพื่อสนับสนุนระบบกำรประเมิน รวมไปถึง ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรให้ควำมส ำคัญกับกำรประเมินคุณธรรมและ



ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐและน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงพัฒนำตนเองด้ำนคุณธรรม
และควำมโปร่งใสอย่ำงเคร่งครัด และให้หน่วยงำนก ำกับดูแลส่วนรำชกำรพิจำรณำน ำผลกำรประเมินคุณธรรมและ 
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐไปประกอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนใน
ขอบเขตควำมรับผิดชอบ 
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แนวทางการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 1.กลุ่มเป้าหมายการประเมิน 
 ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 23 มกรำคม 2561 ท่ีระบุว่ำ “ให้หน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำนให้ควำม
ร่วมมือและเข้ำร่วมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ในปีงบประมำณ 
พ.ศ.2561-2564 โดยใช้แนวทำงและเครื่องมือกำรประเมินตำมท่ีส ำนักงำนป.ป.ช.ก ำหนด” ส ำนักงำนป.ป.ช.จึงได้
ทบทวนกลุ่มเป้ำหมำยกำรประเมิน โดยมีหนังสือไปยังกระทรวงต่ำงๆ เพื่อขอควำมอนุเครำะห์ข้อมูลหน่วยงำน
ภำครัฐท่ีจะต้องเข้ำรับกำรประเมินตำมมติคณะรัฐมนตรี โดยมีแหล่งข้อมูลหลักส ำคัญ ได้แก่ กฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง
กับกำรแบ่งส่วนรำชกำร กฎหมำยจัดต้ังส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนภำครัฐแต่ละหน่วยงำนและพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  
 2.การด าเนินการประเมิน 
 ส ำนักงำนป.ป.ช. ได้ศึกษำข้อมูลและออกแบบแนวทำงกำรขับเคล่ือนกำรประเมิน โดยพิจำรณำจำก
เครื่องมือกำรประเมิน ระบบกำรประเมินและกลุ่มเป้ำหมำยกำรประเมิน เพื่อให้สำมำรถก ำกับ ติดตำม กำร
ประเมินให้เป็นไปตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด และเป็นไปตำมหลักกำรทำงวิชำกำรได้อย่ำงเป็นมำตรฐำนเดียวกันและ
มีประสิทธิภำพ  
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน นอกจำกจะเป็นหน่วยงำนระดับกรมท่ีรับกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนจำกส ำนักงำนป.ป.ช.แล้ว ยังเป็นหน่วยงำนระดับกรมท่ีรับกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนจำกส ำนักงำนป.ป.ช.แล้ว ยังเป็นหน่วยงำนท่ีน ำเครื่องมือกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ(Integrity  and  Transparency  Assessment  
:ITA) ไปขยำยผลจนได้รับรำงวัลประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560(ITA Awards) จำกพลเอกประยุทธ์     
จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ในวันต่อต้ำนคอร์รัปชันสำกล วันท่ี 9 ธันวำคม 2560 ในฐำนะหน่วยงำนท่ีได้น ำกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในหน่วยงำนจนประสบควำมส ำเร็จ โดยกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ จ ำนวน 225  เขต อย่ำงต่อเนื่อง 
 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2564 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน   ได้พัฒนำนวัตกรรม
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำในรูปแบบออนไลน์โดยมี
แนวคิดกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรประเมินด้วยระบบ ITA Online  เพื่อควำมสะดวกในกำรจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วใน
กำรวิเครำะห์และประมวลผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลำจริง(Real-Time system)และกำรประเมินมี
ประสิทธิภำพ ลดภำระงำนด้ำนเอกสำร(Paperless) ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำท่ีรับกำรประเมิน โดย
ปรับปรุงระบบกำรเก็บข้อมูล ให้เป็นแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ ลดขั้นตอนกำรลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่ำง และ



กำรรับรองเอกสำร/หลักฐำนเชิงประจักษ์ โดยคณะกรรมกำรจำกส่วนกลำง แต่จะก ำหนดให้ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำเป็นผู้รับรองเอกสำร/หลักฐำน เชิงประจักษ์ด้วยตนเอง 
 ส ำหรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 ซึ่งถือเป็นกำรด ำเนินกำรมำอย่ำงต่อเนื่องเข้ำสู่ปีท่ี 5 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน ได้ด ำเนินกำรพัฒนำและออกแบบระบบกำรประเมินในครั้งนี้ให้ง่ำยต่อกำรใช้งำน ลดควำมยุ่งยำก 
ซับซ้อนในกำรน ำเข้ำข้อมูลและค ำนึงถึงควำมสะดวกในกำรตอบค ำถำมแบบส ำรวจของผู้เกี่ยวข้อง 
 นอกจำกนี้ ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ยังถูกก ำหนดเป็นตัวช้ีวัดตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติ
รำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ตัวช้ีวัดท่ี 6.4 กำรก ำกับดูแลกำรทุจริต ในส่วนของกำรประเมินกำร
ก ำกับดูแลกำรทุจริตของผู้บริหำรองค์กำรอีกด้วย 
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เกณฑ์การประเมิน 
 เกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 นั้น ส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้ให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำเกณฑ์กำรประเมินให้เกิดกำร
สนับสนุนต่อกำรยกระดับค่ำคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต(Corruption Perceptions  Index:CPI)ของประเทศ
ไทยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยได้ศึกษำข้อมูลจำกผลกำรวิจัยเรื่อง แนวทำงกำรปรับปรุงและแนวทำงกำรพัฒนำ
เครื่องมือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน ซึ่งกำรวิจัยดังกล่ำวได้สังเครำะห์ประเด็นกำร
ส ำรวจของแต่ละแหล่งข้อมูลท่ีองค์กรควำมโปร่งใส นำนำชำติ(Transparency  International) น ำมำใช้ในกำร
ประเมินดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต ประกอบกับกำรศึกษำข้อมูลทำงวิชำกำรเพิ่มเติม กำรเช่ือมโยงให้เกิดควำมต่อเนื่อง
กับเกณฑ์กำรประเมินเดิม และกำรเช่ือมโยงกับเครื่องมืออื่นท่ีเกี่ยวข้อง ท ำให้เกณฑ์กำรประเมินมีเนื้อหำครอบคลุม
หลำยด้ำน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ควำมโปร่งใสและกำรทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำนในกำรน ำไปสู่
กำรปรับปรุงแก้ไข ลดโอกำสหรือ ควำมเส่ียงท่ีจะเกิดกำรทุจริตในหน่วยงำนภำครัฐ และส่งผลต่อกำรยกระดับ
คะแนน CPI  ของประเทศไทยในระยะยำวได้ โดยจ ำแนกออกเป็น  10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
 1. กำรปฏิบัติหน้ำท่ี 
 2. กำรใช้งบประมำณ 
 3. กำรใช้อ ำนำจ 
 4. กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร 
 5. กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 
 6. คุณภำพกำรด ำเนินงำน 
 7. ประสิทธิภำพกำรส่ือสำร 
 8. กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 
 9. กำรเปิดเผยข้อมูล 
 10. กำรป้องกันกำรทุจริต 
ระเบียบวิธีการประเมิน 



 ระเบียบวิธีกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำและส ำนักงำนเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562   มีรำยละเอียด  ดังนี้ 
 ตัวชี้วัดการประเมิน 
 ตัวชี้วัดกำรประเมิน จ ำแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

1. กำรปฏิบัติหน้ำท่ี 
 2. กำรใช้งบประมำณ 
 3. กำรใช้อ ำนำจ 
 4. กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร 
 5. กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 
 6. คุณภำพกำรด ำเนินงำน 
 7. ประสิทธิภำพกำรส่ือสำร 
 8. กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 
 9. กำรเปิดเผยข้อมูล 
 10. กำรป้องกันกำรทุจริต 
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 เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน 
 เครื่องมือท่ีใช้ในกำรประเมิน จ ำแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ  ดังนี้ 

1. แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน(Internal  Integrity  and  Transparency  
Assessment : IIT) มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นกำรประเมินระดับกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในท่ีมีต่อ
หน่วยงำนตนเอง ในตัวช้ีวัดกำรปฏิบัติหน้ำท่ี กำรใช้งบประมำณ กำรใช้อ ำนำจ กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำรและ
กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 

2. แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก(Extemal  Integrity  And  Transparency  
Assessment : EIT) มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นกำรประเมินระดับกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภำยนอกท่ีมีต่อ
หน่วยงำนท่ีประเมิน ในตัวชี้วัดคุณภำพกำรด ำเนินงำน ประสิทธิภำพกำรส่ือสำร และกำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 
 3. แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ( Open Data Integrity  and Transparency Assessment :  
OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกำรประเมินระดับกำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณะของหน่วยงำนเพื่อให้ประชำชนท่ัวไป
สำมำรถเข้ำถึงได้ ในตัวชี้วัดกำรเปิดเผยข้อมูล และกำรป้องกันกำรทุจริต 
 กลุ่มประชากร กลุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน(ส ำหรับแบบIIT) 
    ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน หมำยถึง บุคลำกรของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ต้ังแต่ระดับผู้บริหำร 
ผู้อ ำนวยกำร/หัวหน้ำ ข้ำรำชกำร/พนักงำน ไปจนถึงลูกจ้ำง/พนักงำนจ้ำง ท่ีท ำงำนให้กับหน่วยงำนมำเป็น
ระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 



 กำรก ำหนดขนำดตัวอย่ำงขั้นต่ ำ ไม่น้อยกว่ำ 50 คน ถ้ำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีจ ำนวนน้อยกว่ำ 50 คน ให้
เก็บข้อมูลจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังหมด 
 2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก(ส ำหรับแบบ EIT) 
    ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก หมำยถึง ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  ครู  บุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดท่ีมำรับ
บริกำรหรือมำติดต่อตำมภำรกิจของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ในปีงบประมำณ 2562 
 กำรก ำหนดขนำดตัวอย่ำงขั้นต่ ำ เก็บตัวอย่ำงจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 3.ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ(ส ำหรับแบบ OIT) 
 เก็บข้อมูลจำกส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำท่ีเข้ำรับกำรประเมินท้ังหมด และไม่มีกำรคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ำง 
โดยผู้ดูแลระบบของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีหน้ำท่ีในกำรตอบแบบส ำรวจ หน่วยงำนละ 1 ชุด 
กำรตอบแบบส ำรวจ OIT ในแต่ละข้อค ำถำม ให้ระบุ URL ของหน้ำใดหน้ำหนึ่งบนเว็ปไซด์ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ ซึ่งเนื้อหำข้อควำมหรือลิงค์ส ำหรับเช่ือมโยงไปยังข้อมูลตำมท่ีแต่ละข้อค ำถำมก ำหนด ส่วนช่อง 
“ค ำอธิบำย” สำมำรถกรอกค ำอธิบำยเพิ่มเติมหรือไม่ก็ได้ โดยส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำสำมำรถส่งได้มำกกว่ำ 1 
ลิงค์ในแต่ละข้อ 
การประมวลผลคะแนน 

คะแนน แบบIIT แบบEIT แบบ OIT 
คะแนนแบบส ำรวจ 30 30 40 
คะแนนรวม                 ผลรวมของคะแนนแบบส ำรวจท้ัง  3 แบบ 
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ตำรำงแสดงสัดส่วนน้ ำหนักคะแนน 
แบบ น้ าหนัก ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย จ านวนข้อค าถาม 
 
 
IIT 

 
 
30 

กำรปฏิบัติหน้ำท่ี - 6 
กำรใช้งบประมำณ - 6 
กำรใช้อ ำนำจ - 6 
กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร - 6 
กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต - 6 

 
EIT 

 
30 

คุณภำพกำรด ำเนินงำน - 5 
ประสิทธิภำพกำรส่ือสำร - 5 
กำรปรับปรุงกำรท ำงำน - 5 

   ข้อมูลพื้นฐำน 9 



 
 
 
OIT 

 
 
 
40 

 
กำรเปิดเผยข้อมูล 

กำรบริหำรงำน 8 
กำรบริหำรเงินงบประมำณ 7 
กำรบริหำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล 

4 

กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส 5 
 
 
กำรป้องกันกำรทุจริต 

กำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกัน
กำรทุจริต 

8 

มำตรกำรภำยในเพื่อป้องกัน
กำรทุจริต 

7 

 
 การรายงานผลการประเมิน 
 กำรรำยงำนผลกำรประเมิน จะเป็นกำรรำยงำนในลักษณะค่ำคะแนนควบคู่กับระดับผลกำรประเมิน
(Rating  Score) โดยจ ำแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ คะแนน 
AA 95.00-100 
A 85.00-94.99 
B 75.00-84.99 
C 65.00-74.99 
D 55.00-64.99 
E 50.00-54.99 
F 0-49.99 

ข้อมูล   นำงสำวสุภำพ  จัดละ   ศึกษำนิเทศก์/สพป.กำญจนบุรี เขต 2 
 
เอกสารอ้างอิง   
-คู่มือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ประจ ำปี
งบประมำณ 2562   ส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ/ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 


