
อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี
ศึกษานิเทศก์ สพม.อุบลราชธานี อํานาจเจริญ

DB&DP for Supervisor
รายงานผลการดําเนินงาน
ITA Online: สพท.- รร.
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ฐานข้อมูลศึกษานิเทศก ์สพฐ.
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ฐานข้อมูลศึกษานิเทศก ์สพฐ.
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ฐานข้อมูลศึกษานิเทศก ์สพฐ.

Digital Platform for Supervisor

admin.google.com



ฐานข้อมูลศึกษานิเทศก ์สพฐ.

Digital Platform for Supervisor

obec.esdc.go.th



ฐานข้อมูล Google Workspace Office 365

www.esdc.name www.esdc.go.th esdc.obec.go.th



ฐานข้อมูล

Google Workspace

Office 365

ผู้ดูแลระบบ ICT 
ศึกษานิเทศก์ สพท.

- anont@esdc.obec.go.th

nma1@esdc.go.th
sesao29@esdc.go.th

sesao29.esdc.go.th
nma1.esdc.go.th

http://sesao29.esdc.go.th


ฐานข้อมูล Google Workspace
ผู้ดูแลระบบ ICT 

ศึกษานิเทศก์ สพท.

nma1@esdc.go.th
sesao29@esdc.go.th

1. ลืมรหัสตนเอง 
2. ย้ายสมาชิก

1. ลืมรหัสตนเอง 
2. ย้ายสมาชิก

anont@esdc.go.th
@iamanont

**เปลี่ยน user สพม.



การรายงานผลการดําเนินงาน

Pretest

https://create.kahoot.it/


ผู้เข้าใช้ระบบ

admin user: 101729@pracharath.ac.th

report user: iamanont@gmail.com



ผู้เข้าใช้ระบบ

admin user:  
101729@pracharath.ac.th
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admin user



admin user



admin user



admin user



admin user



admin user



admin user



admin user



admin user



admin user



admin user



admin user



admin user



ผู้เข้าใช้ระบบ

report user:  
iamanont@gmail.com



report user



report user



report user



report user



report user



report user



report user



admin

3401@pracharath.ac.th
101729@pracharath.ac.th

1. ลืมรหัสตนเอง 
2. แก้ไขข้อมูล Report User

anont@esdc.go.th
@iamanont

**เปลี่ยน user สพม.



ITA Online:

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา



เป้าหมาย ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ.

61 – 65 66 – 70 71 – 75 76 - 80

ประชาชนมีวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต

ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์
การประเมิน ITA

ร้อยละ 80 
(85 คะแนนขึ้นไป)

ร้อยละ 100 
(85 คะแนนขึ้นไป)

ร้อยละ 80 
(90 คะแนนขึ้นไป)

ร้อยละ 100 
(90 คะแนนขึ้นไป)

ค่าเป้าหมาย

Integrity and Transparency Assessment



เปิดเผยข้อมูล 
ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อใหส้าธารณชนได้รับทราบ และสามารถตรวจสอบการดําเนินงานได ้

เปิดโอกาส 
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของหน่วยงานภาครัฐทั้งเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและประชาชนผู้รับ
บริการหรือติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมประเมินหรือแสดงความเห็นต่อ
หน่วยงานภาครัฐผ่านการประเมิน ITA 



Integrity and Transparency 
Assessment   

กรอบการประเมิน

IIT

EIT

OIT

ตัวชี้วัด เครื่องมือประเมิน



IIT EIT OIT

1. การปฏิบัติหนา้ที่ 
2. การใช้งบประมาณ 
3. การใช้อํานาจ 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต

6. คุณภาพการดําเนินงาน 
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
8. การปรับปรุงการทํางาน

9. การเปิดเผยข้อมูล 
10. การป้องกันการทุจริต



IIT

EIT

OIT

1. การปฏิบัติหน้าที่ 
2. การใช้งบประมาณ 
3. การใช้อํานาจ 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต

6. คุณภาพการดําเนินงาน 
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
8. การปรับปรุงการทํางาน

9. การเปิดเผยข้อมูล 
10. การป้องกัารทุจริต

6 
6 
6 
6 
6

5 
5 
5

33 
10

30

30

40



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

ระดับคะแนน



9. การเปิดเผยข้อมูล (33)

10. การป้องการทุจริต (10)

40OIT



9. การเปิดเผยข้อมูล (33)

10. การป้องการทุจริต (10)

40

9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (O1-O9)-(9) 
9.2 การบริหารงาน (O10-O17)-(8) 
9.3 การบริหารเงินงบประมาณ (O18-O24)-(7) 
9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O25-O28)-(4) 
9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส (O29-O33)-(5)

10.1 การดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (O34-O41)(8) 
10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต (O42-O43)(2)

OIT

20

20



10. การป้องการทุจริต (10)

10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกัน
การทุจริต (O42-O43)

OIT
10

• แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

• มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์แตล่ะตัวชี้วัด ยกตัวอย่างเช่น 
ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนตัวชี้วัดที่จะต้องแก้ไขโดย
เร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนําผลการ
วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
เป็นต้น 

• มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้นซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผล
การประเมินฯโดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การ
กําหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกําหนดขั้นตอนหรือ
วิธีการปฏิบัติ การกําหนดแนวทางการกํากับติดตาม ให้นําไปสู่
การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน (5) 





10. การป้องการทุจริต (10)

10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกัน
การทุจริต (O42-O43)

OIT
10 • แสดงผลการดําเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม 

และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
• มีข้อมูลรายละเอียดการนํามาตรการเพื่อสง่เสริมคุณธรรม 
และความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ o42 ไปสูก่ารปฏิบัติ 
อย่างเปน็รูปธรรม 

• เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
O43 การดําเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
(5) 





OIT

O42 O43 คะแนน

มีข้อมูลการวิเคราะห์ผลการประเมิน 
ปีงบประมาณที่ผ่านมา

แสดงข้อมูลรายละเอียดการดําเนินการ 
จากข้อ O42 ไปปฎิบัติในปีปัจจุบัน

10

มีข้อมูลการวิเคราะห์ผลการประเมิน 
ปีงบประมาณที่ผ่านมา

ไม่แสดงข้อมูลรายละเอียดการดําเนินการ 
จากข้อ O42 ไปปฎิบัติในปีปัจจุบัน

5

ไม่มีข้อมูลการวิเคราะหผ์ลการประเมิน 
ปีงบประมาณที่ผ่านมา

ไม่แสดงข้อมูลรายละเอียดการดําเนินการ 
จากข้อ O42 ไปปฎิบัติในปีปัจจุบัน

0

ไม่มีข้อมูลการวิเคราะหผ์ลการประเมิน 
ปีงบประมาณที่ผ่านมา

แสดงข้อมูลรายละเอียดการดําเนินการ 
โครงการ สพท.ในปีปัจจุบัน

0



ปัญหาอื่น ๆ ที่พบ

• เว็บไซต์ สพท. 
• ผู้รับผิดชอบไม่ติดตามข่าวสาร



admin

itauser001@pracharath.ac.th
itauser245@pracharath.ac.th

1. ลืมรหัสตนเอง 
2. แก้ไขข้อมูล School User

anont@esdc.go.th
@iamanont

**เปลี่ยน user สพม.



ITA Online:
สถานศึกษา



ข้อตกลง

• กลุ่มเป้าหมาย 
• ระยะเวลาในการประเมิน 
• รูปแบบการประเมิน (ระบบ)



admin

12345678@pracharath.ac.th
1234567890@pracharath.ac.th

1. ลืมรหัสตนเอง 
2. แก้ไขข้อมูล School User 
3. แจ้งโรงเรียนเพิ่มเติม 
4. แจ้งย้ายโรงเรียน

anont@esdc.go.th
@iamanont

**เปลี่ยน user สพม.

itauser001@pracharath.ac.th
itauser245@pracharath.ac.th



Post Test

https://create.kahoot.it/

