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วันที่
31 ม.ค. 59

15 ก.พ. 59

15 ก.พ. 59

25 ก.พ. 59
26 ก.พ. 59

29 ก.พ. –
29 เม.ย. 59
31 พ.ค. 59

30 มิ.ย. 59
15 ก.ค. 59
30 ก.ย. 59

กิจกรรม
จัดส่งรายชื่อผู้ประสานงาน ITA ประจาหน่วยงาน
โดยจัดทาเป็นไฟล์ Word หรือ Excel ส่งทาง
ita2016@pacc.go.th
(กรณีหน่วยงานใดส่งแล้วไม่ต้องดาเนินการ)
หน่วยงานจัดส่งข้อมูลผู้รับบริการหรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จานวน 500 ราย
(หากมีน้อยกว่า 500 ราย ให้ส่งข้อมูลทั้งหมด
โดยจัดทาเป็นไฟล์ Word หรือ Excel ส่งทาง
ita2016@pacc.go.th)

รายละเอียด
- ชื่อ-สกุล ตาแหน่ง สังกัด
- ที่อยู่หน่วยงาน (สาหรับส่งไปรษณีย์)
- โทรศัพท์มือถือ ,โทรศัพท์ของหน่วยงาน
- e-mail (Line, Facebook ถ้ามี)
ข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มาติดต่อหน่วยงาน
ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 58 - 31 ม.ค. 59
(วงรอบต่อจากการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558)
- ชื่อ-สกุล (ตาแหน่ง สังกัด (ถ้ามี))
- ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ (สาหรับส่งไปรษณีย์)
- โทรศัพท์มือถือ และโทรศัพท์บ้าน/สานักงาน
- e-mail (ถ้ามี)
หน่วยงานจัดส่งข้อมูลบุคลากร จานวน 500 ราย ข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
(หากมีน้อยกว่า 500 ราย ให้ส่งข้อมูลทั้งหมด
นับจนถึงวันที่ 31 ม.ค. 59
โดยจัดทาเป็นไฟล์ Word หรือ Excel ส่งทาง
- ชื่อ-สกุล ตาแหน่ง สังกัด
ita2016@pacc.go.th)
- ที่อยู่หน่วยงาน (สาหรับส่งไปรษณีย์)
- โทรศัพท์มือถือ และโทรศัพท์บ้าน/สานักงาน
- e-mail (ถ้ามี)
เชิญหน่วยงานรับฟังการชี้แจงการประเมิน ITA
จังหวัด 76 จังหวัด จังหวัดละ 3 หน่วยงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(สานักงานจังหวัด, สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย และสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด)
เชิญหน่วยงานเข้าร่วมการประชุม ชี้แจงการประเมิน ส่วนราชการระดับกรม จานวน 147 หน่วยงาน
ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การมหาชน จานวน 53 หน่วยงาน
ณ ห้องประชุมเตมียาเวส โรงเรียนนายร้อยตารวจ (หน่วยงานละ 2 ท่าน)
อ.สามพราน จ.นครปฐม
นักวิจัยดาเนินการเก็บข้อมูลจากแบบสารวจ
- นักวิจัยติดต่อผู้ประสานงาน ITA ประจาหน่วยงานเพื่อกาหนด
Internal และ External
วัน/เวลา/สถานที่ เก็บข้อมูลจากบุคลากรตามแบบสารวจ Internal
- นักวิจัยส่งแบบสารวจ External ทางไปรษณีย์ และสุ่มตัวอย่าง
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ณ ที่ตั้งหน่วยงาน
สิ้นสุดการส่งคาตอบตามแบบสารวจเชิงประจักษ์
สถานที่จัดส่ง สานักงานโครงการ ITA
(Evidence – based) พร้อมหลักฐานประกอบ
เลขที่ 457/33 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35
จานวน 1 ชุดต่อ 1 หน่วยงาน
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อยกรุงเทพฯ 10700
(นับจากวันประทับตราไปรษณีย์)
*ไม่ต้องสาเนาส่งสานักงาน ป.ป.ท.*
แจ้งผลคะแนนเบื้องต้นตามแบบสารวจเชิงประจักษ์ หมายเหตุ: กำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม
(Evidence – based) ให้แก่หน่วยงาน
- ติดตำมรำยละเอียดกำรดำเนินงำนและดำวน์โหลดเอกสำรทำง
เว็บไซต์ www.itapacc.com
สิ้นสุดการส่งคาร้องอุทธรณ์ผลคะแนน
- ผู้ประสำนงำนโครงกำร
ที่ปรึกษาจัดส่งรายงานสรุปผลการประเมิน ITA
1) พันตำรวจโทหญิง ปัทพรรณ กำจัดภัย โทร. 083 986 6026
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
2) นำยวิชิต แย้มยิ้ม โทร. 094 481 5465
ให้แก่สานักงาน ป.ป.ท.
สำนักงำนโครงกำร โทร. 02 412 3284 หรือ Line ID: ITA2559
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…………………………………………………..
1. ขอบเขตของการประเมิน ITA ของสานักงาน ป.ป.ท.ร่วมกับโรงเรียนนายร้อยตารวจ
รวมทั้งสิ้น จานวน 428 หน่วยงาน
1.1 ส่วนราชการระดับกรม จานวน ๑๔๗ หน่วยงาน ขอบเขตการประเมินเฉพาะส่ วนกลาง
ไม่รวมส่วนราชการระดับกรมส่ วนกลางที่ตั้ งในส่ วนภู มิภาค
1.2 จังหวัด จานวน ๗๖ จังหวัด จังหวัดละ 3 หน่วยงาน ได้แก่ สานักงานจังหวัด
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด และสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
(รวม 76 x 3 = 228 หน่วยงาน)
1.3 องค์การมหาชน จานวน ๕๓ หน่วยงาน
2. การจัดเก็บข้อมูลบุคลากรเพื่อประกอบการประเมิน ตามแบบสารวจ Internal
บุคลากร หมายถึ ง ข้ าราชการ เจ้า หน้ าที่ พนั กงานราชการ ลู กจ้า ง ฯลฯ สัง กัด หน่ วยงานทีเ่ ข้ ารั บ
การประเมิน เป็ น ผู้ ที่ ป ฏิ บั ติ งานในหน่ ว ยงานนั้ น ๆ ไม่ น้อ ยกว่ า ๑ ปี นั บ จนถึ ง วั น ที่ 31 มกราคม 2559
ให้ ห น่ วยงานจั ด ส่ ง ข้ อ มู ล บุ ค ลากร จ านวน 500 ราย (หากมี น้ อ ยกว่ า 500 ราย ให้ ส่ งข้ อ มู ล ทั้ งหมด)
โดยนั กวิ จัยจะสารวจโดยสุ่มตั วอย่ าง (Sample Survey Research) ด้ว ยขนาดตัวอย่างที่สอดคล้ อง เหมาะสม
และมีลักษณะของความเป็นตั วแทนที่ดี
3. การจัดเก็บข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อประกอบการประเมินตามแบบสารวจ External
ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้ ที่ติดต่ อราชการกั บหน่ว ยงาน เช่น ผู้ ใช้บ ริการ ผู้มาติดต่อ ขออนุ มัติ/อนุญาต
ตามภารกิจของหน่วยงาน ฯลฯ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้เป็นคู่สัญญา ผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นประมูล ฯลฯ ตลอดจน
ผู้ไ ด้รั บ ผลกระทบจากภารกิ จของหน่ วยงาน ใน ระหว่ า งวั นที่ 1 เม.ย. 58 - 31 ม.ค. 59 (วงรอบต่ อจาก
การประเมิน ITA ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558) ให้ ห น่ว ยงานจั ด ส่ งข้ อมู ล ผู้รั บ บริก ารหรือ ผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย
จานวน 500 ราย (หากมี น้อ ยกว่า 500 ราย ให้ ส่ งข้ อ มู ลทั้ ง หมด) โดยนั ก วิจั ย จะส ารวจโดยสุ่ มตั วอย่ า ง
(Sample Survey Research) ด้วยขนาดตัวอย่างที่สอดคล้อง เหมาะสม และมีลักษณะของความเป็นตัวแทนที่ดี
4. การจัดเก็บข้อมูลเอกสารหลักฐานประกอบข้อคาถามตามแบบประเมินแบบที่ ๓
แบบส า ร วจ เชิ ง ปร ะจั ก ษ์ (Evidence - Based) ให้ ห น่ ว ยงา น ตอบค า ถามโดยใช้ ข้ อ มู ล ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เว้ นแต่ข้อ คาถามจะกาหนดให้ใ ช้หลักฐานของปีงบประมาณอื่ นๆ ทั้ง นี้ ให้ส่ งคาตอบ
ตามแบบสารวจฯ พร้อมหลักฐานประกอบ จานวน 1 ชุดต่ อ 1 หน่ วยงาน ภายในวัน ที่ 31 พฤษภาคม 2559
(นับจากวันประทับตราไปรษณีย์)

--------------------------------------

