
 

 

ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

วันที่ 
ระยะเวลา 

(วัน) 
กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

8-11 มี.ค. 2561 4 
จัดท ำคู่มือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำออนไลน์
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

สพฐ. 

2-7 เม.ย. 2561 6 
จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 (ITA 001) 

สพฐ.  
และ สพท. 225 เขต 

25-27 เม.ย. 2561 3 
จัดส่งรำยชื่อผู้มสี่วนไดส้่วนเสียภำยในและภำยนอกตำม
แบบฟอร์มที่ สพฐ. ก ำหนด (ITA 002, ITA 003) ผ่ำน
ระบบออนไลน ์

ผู้ประสำนงำน 
กำรประเมิน 
ITA Online 

สพท. 225 เขต 

11 พ.ค. 2561 1 
ระบบแจ้งเตือนผ่ำนอีเมล์ของผู้ตอบแบบส ำรวจควำมคิดเห็น 
IIT, EIT 

สพฐ. 

12 พ.ค. 2561 1 
ระบบแจ้งเตือนผ่ำน social media ของผู้ตอบแบบส ำรวจ
ควำมคิดเห็น IIT, EIT 

สพท. 225 เขต 

4-8 มิ.ย. 2561 5 

จัดส่งลิงค์กำรประเมิน ITA Online ไปยังผูม้ีส่วนได้ส่วน 
เสียภำยในและภำยนอก (IIT, EIT) ทำงอีเมล์ส่วนตัวของ
ผู้ตอบแบบส ำรวจควำมคิดเห็น 

สพฐ. 
 

ประเมิน ITA Online จำกลิงค์ทีไ่ด้รับผำ่นทำงอีเมล์
ส่วนตัวของผู้ตอบแบบส ำรวจควำมคิดเห็น (IIT, EIT)  

สพท. 225 เขต และ  
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

25-27 มิ.ย. 2561 3 จัดส่งแบบส ำรวจเชิงประจักษ ์EBIT ระบบออนไลน์  สพท. 225 เขต 

ก.ค. 2561 5 ตรวจคะแนนแบบส ำรวจเชิงประจกัษ์ EBIT สพฐ. 

ก.ค. 2561 3 วิเครำะห์ข้อมูล/ประมวลผลคะแนน สพฐ. 

ก.ค. 2561 5 
จัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินคณุธรรมและควำมโปร่งใส 
ในกำรด ำเนนิงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำออนไลน ์
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

สพฐ. 

ก.ค. 2561 2 ประกำศผลกำรประเมิน ITA Online อย่ำงเป็นทำงกำร สพฐ. และ สพท. 

ก.ค. 2561 2 
น ำเสนอผลกำรประเมิน ITA Online ต่อ สพฐ. และ
ส ำนักงำน ป.ป.ช. 

สพฐ. 

หมำยเหตุ: หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบกำรประเมินจะแจ้งก ำหนดกำรที่แน่นอนอีกครั้งก่อนเริ่มต้นกำรประเมิน 

 



 

 

ค าน า 
 

คู่มือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจแนวคิดกำรประเมิน แนวทำง 
กำรประเมิน กระบวนกำรประเมิน และระเบียบวิธีกำรประเมิน 

ส ำหรับกำรประเมินฯ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จะใช้แนวทำงกำรประเมินเช่นเดียวกับ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 แต่มีกำรปรับปรุงแก้ไขเล็กน้อยในส่วนของกฎหมำยที่เกี่ยวข้องและปรับปรุงข้อควำม
ในข้อค ำถำมให้ชัดเจนและมีอ ำนำจจ ำแนกมำกยิ่งขึ้น ดังนี้ 

1. มีกำรยกระดับข้อค ำถำมตำมแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity and 
Transparency Assessment: EBIT) ภำยใต้ประเด็นกำรประเมินเดิมให้เป็นข้อค ำถำมในลักษณะกำรเป็น
มำตรกำรในเชิงระบบมำกขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงำนมีกำรก ำหนดระบบกำรปฏิบั ติงำนที่ยั่งยืนและ 
เป็นรูปธรรม ซึ่งในประเด็นดังกล่ำวสำมำรถต่อยอดไปสู่กำรยกระดับกำรรับรู้และสะท้อนภำพลักษณ์ 
ของหน่วยงำนตำมกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภำยในและภำยนอกได้ทั้งระยะสั้นและระยะยำว  

2. ข้อค ำถำมตำมแบบส ำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) และแบบส ำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External 
Integrity and Transparency Assessment: EIT) มีกำรปรับปรุงโดยยึดวัตถุประสงค์ของกำรประเมิน 
ในแต่ละตัวชี้วัดเช่นเดิม แต่มีกำรลดข้อค ำถำมที่ผู้ตอบอำจไม่สำมำรถให้ข้อมูลได้อย่ำงชัดเจนและเกิดภำระ 
กำรตอบที่มำกเกินไป รวมทั้งปรับปรุงข้อควำมให้เกิดควำมเข้ำใจได้ง่ำยขึ้น 

3. กำรเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่ำง มีกำรปรับปรุงระบบกำรเก็บแบบออนไลน์ และไม่มีกำรรับรอง
เอกสำรโดยคณะกรรมกำรจำกส่วนกลำง แต่จะเปลี่ยนเป็นกำรรับรองเอกสำรจำกฝ่ำยบริหำรของส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่รับกำรประเมินโดยตรง ดังนั้นในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จึงไม่มีคณะกรรมกำรประเมิน
จำกส่วนกลำงลงพื้นที่เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่ำง ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนขอขอบคุณส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ ที่ได้พัฒนำเครื่องมือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นในการรณรงค์และเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร โดยให้ความส าคัญ 
กับการด าเนินงานที่มีความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมคุณธรรม 
ในองค์กร และคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน จนน าไปสู่การขยายผลเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจนประสบ
ผลส าเร็จ 

  คณะผู้จัดท ำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำคู่มือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์และสำมำรถสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวทำง     
กำรประเมิน และกรอบกำรประเมินที่เป็นมำตรฐำนในทิศทำงเดียวกัน เพ่ือยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส
และภำพลักษณ์ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนอย่ำงได้ผล และบรรลุวัตถุประสงค์ตำมวิสัยทัศน์ของ
ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่ก ำหนดไว้ว่ำ 
“ประเทศไทยใสสะอำด ไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” ร่วมกันต่อไป 

ส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
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