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ตัวช้ีวัดที่ 4.2.5 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานหน่วยงานภาครัฐของ 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Integrity and  Transparency  
  Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    

ค าอธิบาย :   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกที่คลอบคลุมการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน 
ตลอดจนประเมิน “ระบบงาน” โดยเฉพาะกระบวนการเปิดเผยข้อมูล กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความ
โปร่งใส รวมถึงขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีมาตรฐานและมีความเป็นธรรม ไม่
เลือกปฏิบัติ ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล รวมไปจนถึงการประเมิน “วัฒนธรรม” ใน
หน่วยงานที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และประเมินแนวทางในการป้องกันการทุจริต
และการป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานใน
ภาพรวม ที่สะท้อนได้จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ซึ่ งล้วนแต่มี
ความส าคัญและสามารถสะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะที่ดีในการด าเนินงานที่มีคุณธรรม และมีธรรมาภิบาล ที่
หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พึงจะต้องมีและยึดถือปฏิบัติได้เป็นอย่างดี กรอบการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
แบ่งออกเป็น 5 ดัชนี ดังนี้ 

1. ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) 
2. ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) 
3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index) 
4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) 
5. ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) มี 3 เครื่องมือ ได้แก่ 
  1. แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity and Transparency 
Assessment: EBIT) เป็นการประเมินจากระบบการด าเนินงานของหน่วยงาน 

2. แบ บ ส ารวจความคิ ด เห็ น ผู้ มี ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ยภ าย ใน  ( Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) เป็นการส ารวจความคิดเห็น โดยจะเก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 

3. แบบส ารวจความคิด เห็นผู้ มี ส่ วน ได้ส่ วน เสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) เป็นการส ารวจความคิดเห็น โดยจะเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หน่วยงาน 

 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่ต้องด าเนินการตัวชี้วัดนี้ 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การประเมิน รอบที่ 1  การประเมิน รอบที่ 2 

- ความส าเร็จของการด าเนินการป้องกันและแก้ไขการทุจริตใน
ระดับ สพฐ. ได้ร้อยละ 80 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
1. การมอบหมายให้ส่วนราชการในสังกัดด าเนินการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องระบบการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการ
ประเมินตามวิธีการดังกล่าว 

2. การส่งรายชื่อข้าราชการ/เจ้าหน้าที่  ในสังกัด จ านวน ๒ คน เพ่ือเป็นผู้ประสานงานประจ า
หน่วยงาน 
 3. การส่งรายชื่อข้าราชการ เจ้าหน้าที่  พนักงานราชการ ลูกจ้างฯลฯ สังกัดหน่วยงานที่เข้ารับการ
ประเมิน (ให้ส่งข้อมูลทั้งหมด) 
 4. การส่งรายชื่อผู้เข้ารับบริการ/ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงานตามจ านวนที่ผู้ประเมินก าหนด  
(ให้ส่งข้อมูลทั้งหมด) 

5. การตอบและส่งแบบส ารวจเชิงประจักษ์ (Evidence-based) พร้อมทั้งแนบหลักฐานประกอบ 
จ านวน 1 ชุด ต่อ 1 หน่วยงาน (ใช้ระบบส่งข้อมูลทาง Link) 

แนวทางการด าเนินงาน : 
ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 1. มอบหมายให้ส่วนราชการในสังกัดด าเนินการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องระบบการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมิน
ตามวิธีการดังกล่าว 

2. ส่งรายชื่อข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ ในสังกัด จ านวน 2 คน เพ่ือเป็นผู้ประสานงานประจ าหน่วยงาน 
  3. ส่งรายชื่อข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานราชการ ลูกจ้างฯลฯ สังกัดหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน 
(ให้ส่งข้อมูลทั้งหมด) 
 4. ส่งรายชื่อผู้ เข้ารับบริการ/ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงานตามจ านวนที่ผู้ประเมินก าหนด  
(ให้ส่งข้อมูลทั้งหมด) 

5. ตอบและส่งแบบส ารวจเชิงประจักษ์ (Evidence-based) พร้อมทั้งแนบหลักฐานประกอบ จ านวน 
1 ชุด ต่อ 1 หน่วยงาน (ใช้ระบบส่งข้อมูลทาง Link) 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายสังคม จันทร์วิเศษ    เบอรต์ิดต่อ  02-288-5651  
ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1. นางวิไลวรรณ เอ่ียมอนุพงศ์     เบอร์ติดต่อ  02-288-5580 
             2. นายพงศ์เฉลิม เปาริก          เบอร์ติดต่อ  02-288-5651 
 


