
การประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใส

ในการด าเนินงานของส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

(Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562



ช่วงการประเมิน กรอบระยะเวลา ขั้นตอนการประเมิน

ช่วงเตรียมการประเมิน
2 – 28 ก.พ. 2562

สพฐ.ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

มี.ค – เม.ย.  2562
เตรียมบุคลากรผู้รับผิดชอบ ได้แก่ ผู้ประสานงานการประเมิน และ
ผู้ดูแลระบบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

2 พ.ค. 2562 สพฐ.ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (เพิ่มเติม)

พ.ค. – มิ.ย. 2562 หน่วยงานปรับปรุงแก้ไขระบบงานและการเปิดเผยข้อมูลผ่านทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด

7 - 31 พ.ค. 2562 ดาวน์โหลดไฟล์ “แบบกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” จากเว็บไซต์
โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net) ด าเนินการกรอก
ข้อมูลและส่งไปตามช่องทางที่ สพฐ. ก าหนด

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

http://www.uprightschool.net/


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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ตวัช้ีวดัและเคร่ืองมือการประเมิน

ITA Online



1) การปฏิบตัหินา้ที่ (Bribery-Fraud)

2) การใชง้บประมาณ (Budget Misallocation)

3) การใชอ้  านาจ (Power Distortion)

4) การใชท้รพัยส์ินของทางราชการ(Asset 

Misappropriation)

5) การแกไ้ขปัญหาการทุจริต (Anti – Corruption 

Improvement

10 ตวัช้ีวดั

6) คณุภาพการด าเนินงานของหน่วยงาน(Service Quality)

7) ประสิทธิภาพการสื่อสารของหน่วยงาน (Communication 

Efficiency)

8) การปรบัปรุงระบบการท างานของหน่วยงาน  (Procedure 

Improvement)

9) การเปิดเผยขอ้มูล (Open Data)

10) การป้องกนัการทุจริต (Anti – Corruption Practice)
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กรอบการประเมิน
จะเป็นประโยชน์ตอ่หน่วยงานในการน าไปสูก่ารปรบัปรงุแกไ้ขตนเอง 

และสง่ผลตอ่การยกระดบั CPI ของประเทศไทย อย่างมีนยัส าคญั แตไ่ม่ใช่ทัง้หมด

รวมถึงสง่เสรมิใหเ้กิดความโปรง่ใสและการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ ซ่ึงเป็นทิศทางในระดบัสากล

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwikzI3C2LHbAhXIfisKHToKBoUQjRx6BAgBEAU&url=http://montsame.mn/en/read/13714&psig=AOvVaw2wifrqf3C2ayV5-BKhqCKs&ust=1527915918294904


3 เครื่องมือ

แบบวดักำรรบัรูข้องผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียภำยใน

Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT)

แบบวดักำรรบัรูข้องผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียภำยนอก

External Integrity and Transparency Assessment (EIT)

แบบตรวจกำรเปิดเผยขอ้มลูสำธำรณะ

Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)
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จะเป็นประโยชน์ตอ่หน่วยงานในการน าไปสูก่ารปรบัปรงุแกไ้ขตนเอง 

และสง่ผลตอ่การยกระดบั CPI ของประเทศไทย อย่างมีนยัส าคญั แตไ่ม่ใช่ทัง้หมด

รวมถึงสง่เสรมิใหเ้กิดความโปรง่ใสและการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ ซ่ึงเป็นทิศทางในระดบัสากล

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwikzI3C2LHbAhXIfisKHToKBoUQjRx6BAgBEAU&url=http://montsame.mn/en/read/13714&psig=AOvVaw2wifrqf3C2ayV5-BKhqCKs&ust=1527915918294904


• 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
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•ผูร้บัผิดชอบกำรประเมิน ITA Online ของ 225 เขต ส่งไฟลแ์บบกรอกขอ้มูลผูม้ีส่วนได้

ส่วนเสียไปท่ีอีเมล ์itaonline2019@pracharath.ac.th เพื่อรอกำรตอบกลบั Username และ Password

•สพฐ. แจง้ Username และ Password ของเขต ผ่ำนทำงอีเมลท่ี์ สพท. ใชส้่งไฟล์

แบบกรอกขอ้มลูผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย ให ้สพฐ. ส ำหรบัใชใ้นกำรด ำเนินกำร 

1. รบัช่องทำงกำรตอบแบบวดักำรรบัรูข้องผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียภำยใน (IIT)

2. รบัช่องทำงกำรตอบแบบวดักำรรบัรูข้องผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียภำยนอก (EIT)

3. ตรวจสอบสถำนะของกำรตอบแบบวดักำรรบัรูข้องผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย

4. ส่งขอ้มลูแบบส ำรวจ OIT

ขั้นตอนการจดัเก็บขอ้มูล



ขั้นตอนการจดัเก็บขอ้มูล

แบบวดัการรบัรูผู้มี้ส่วนไดส้่วนเสียภายใน (แบบ IIT) ระหว่างวนัที่ 3 – 14 มิถุนายน

1. สพฐ. จดัส่งชอ่งทำงกำรตอบแบบวดักำรรบัรู ้ IIT ไปท่ีอีเมล์ itauserXXX@pracharath.ac.th

โดยชอ่งทำงกำรตอบแบบวดักำรรบัรู ้ IIT จะอยูใ่นลกัษณะ URL และ QR Code ซ่ึงเป็นชอ่งทำงเฉพำะ

ของแต่ละส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ เพื่อใหผู้มี้ส่วนไดส้่วนเสียภำยใน เขำ้มำตอบในระบบ ITA Online

ในชว่งเวลำท่ี สพฐ.ก ำหนด

2. สพท. เผยแพร่และประชำสมัพนัธช์อ่งทำงกำรตอบแบบวดักำรรบัรู ้IIT ใหผู้มี้ส่วนไดส้่วนเสีย

ภำยในเขำ้มำตอบ



ขั้นตอนการจดัเก็บขอ้มูล

แบบวดัการรบัรูผู้มี้ส่วนไดส้่วนเสียภายนอก (แบบ EIT) ระหว่างวนัที่ 17 – 28 มิถุนายน

1. สพฐ. จดัส่งชอ่งทำงกำรตอบแบบวดักำรรบัรู ้ EIT ไปท่ีอีเมล์ itauserXXX@pracharath.ac.th

และอีเมลส์่วนตวัของผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียภายนอกโดยตรง โดยชอ่งทำงกำรตอบแบบวดักำรรบัรู ้ EIT

จะอยูใ่นลกัษณะ URL และ QR Code ซ่ึงเป็นชอ่งทำงเฉพำะของแต่ละส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ

เพื่อใหผู้มี้ส่วนไดส้่วนเสียภำยนอก เขำ้มำตอบในระบบ ITA Online ในชว่งเวลำท่ี สพฐ.ก ำหนด 

2. สพท. เผยแพร่และประชำสมัพนัธช์อ่งทำงกำรตอบแบบวดักำรรบัรู ้EIT ใหผู้มี้ส่วนไดส้่วนเสีย

ภำยนอกเขำ้มำตอบ
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ตวัอยา่ง QR Code ท่ี สพฐ.จะจดัส่งช่องทางการตอบแบบวดัการรบัรูใ้หแ้ก่ผูด้แูลระบบ

ของส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ไปท่ีอีเมล ์itauserXXX@pracharath.ac.th

(ตวัอยา่งแบบ IIT) (ตวัอยา่งแบบ EIT)



ขั้นตอนการจดัเก็บขอ้มูล

การตรวจสอบสถานะของการตอบแบบวดัการรบัรูข้องผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย

1. สพฐ. จดัส่งลิงคจ์ ำนวนผูต้อบแบบวดักำรรบัรู ้ ไปท่ีอีเมล์ itauserXXX@pracharath.ac.th

ของแต่ละเขต ใหผู้ร้บัผิดชอบกำรประเมิน ITA Online

2. ผูร้บัผิดชอบกำรประเมิน ITA Online จะมีหน้ำท่ีก ำกบัติดตำมกำรประเมินใหไ้ดต้ำมจ ำนวน

ตวัอยำ่งท่ี สพฐ. ก ำหนด

การก าหนดขนาดตวัอยา่งขั้นต  า่ (ส าหรบัแบบ IIT)

เก็บตวัอยำ่งจำกผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียภำยในไมน่้อยกวำ่ 50 ตวัอยำ่ง กรณี สพท. มีผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย

ภำยใน จ ำนวนน้อยกวำ่ 50 คน ใหเ้ก็บขอ้มูลจำกผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียภำยในทั้งหมด

การก าหนดขนาดตวัอยา่งขั้นต  า่ (ส าหรบัแบบ EIT) 

เก็บตวัอยำ่งจำกผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียภำยนอกไมน่้อยกวำ่ 50 ตวัอยำ่ง 



ขั้นตอนการจดัเก็บขอ้มูล

แบบตรวจการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ (แบบ OIT) ระหว่างวนัที่ 1 – 12 กรกฎาคม

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำท่ีรบักำรประเมิน โดยผูดู้แลระบบของส ำนักงำนเขตพื้ นท่ีกำรศึกษำ 

จะตอ้งเขำ้ระบบ ITA Online เพื่อตอบค ำถำมตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยขอ้มลูสำธำรณะ (แบบ OIT) 

ตำมชว่งเวลำท่ี สพฐ.ก ำหนด โดยจะตอ้งด ำเนินกำรตอบแต่ละขอ้ตำมแนวทำงท่ีก ำหนดเท่ำน้ัน

(สพฐ. จะจดัท าขั้นตอนและวิธีการตอบแบบ OIT เพ่ือเป็นแนวทางให ้สพท.อีกครั้ง) 



กิจกรรมการลงพ้ืนท่ี ตดิตามการใชง้บบูรณาการ และใหค้ าปรึกษา

ในการประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

โดย สพฐ. ร่วมกบั ส ำนักงำน ป.ป.ช. จ ำนวน 4 ภูมิภำค (58 เขต)

ภาค สถานที่ ระยะเวลา จ  านวน สพท. ที่เขา้รว่ม

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
(สพป.มหาสารคาม เขต 1)

โรงเแรมตกัศิลา 

จ.มหาสารคาม
10 มิถุนายน 2562 25 เขต

ภาคเหนือ
(สพป.เชียงใหม่ เขต 2)

โรงเแรมคุม้ภูค า 

จ.เชียงใหม่
17 มิถุนายน 2562 15 เขต

ภาคใต้
(สพม.เขต 16)

โรงเแรมหาดใหญพ่าราไดซ์

จ.สงขลา
21 มิถุนายน 2562 10 เขต

ภาคกลาง
(สพม.เขต 2)

โรงแรมชลพฤกษ ์รีสอรท์

จ.นครนายก
25 มิถุนายน 2562 8 เขต


