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(Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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กำหนดเวลำ
31 ธ.ค. 2560

กิจกรรม
หน่วยงำนจัดส่งรำยชื่อผู้ประสำนงำนประจำหน่วยงำน
(จำนวน 2 รำย)

28 ก.พ. 2561

หน่วยงำนจัดส่งข้อมูลบุคลำกร (Internal) และข้อมูล
ผู้รับบริกำรหรือผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย (External)

1 มี.ค. - 31 พ.ค. 2561

1 มิ.ย. 2561

30 มิ.ย. 2561
1 - 15 ก.ค. 2561
31 ก.ค. 2561
1 - 31 ส.ค. 2561
30 ก.ย. 2561

ที่ปรึกษำลงพื้นที่เก็บข้อมูลตำมแบบสำรวจ Internal
และแบบสำรวจ External
หน่วยงำนจัดส่งแบบสำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์
(Evidence-based) ประกอบด้วย
1) ไฟล์ Word แบบสำรวจที่ตอบแล้วเสร็จ
2) ไฟล์ PDF หลักฐำนประกอบ โดยจัดทำแฟ้มแยก
เป็นหลักฐำนของแต่ละข้อคำถำมอย่ำงชัดเจน
ที่ปรึกษำแจ้งคะแนนแบบสำรวจเชิงประจักษ์เบื้องต้น

หมำยเหตุ
ส่งไฟล์ Excel
ทำง ita.admin@pacc.go.th และ
itapacc2561@gmail.com (สำรอง)
ส่งไฟล์ Excel
ทำง ita.admin@pacc.go.th และ
itapacc2561@gmail.com (สำรอง)
1) ที่ปรึกษำจะประสำนและมีหนังสือ
แจ้งกำหนดกำรก่อนกำรลงพื้นที่
2) แบบสำรวจสำมำรถดำวน์โหลด
ได้ทำง www.pacc.go.th เลือก ITA
1) ส่งหนังสือนำพร้อมซีดีบันทึกข้อมูล
ให้แก่ที่ปรึกษำโดยตรง
2) แบบสำรวจสำมำรถดำวน์โหลด
ได้ทำง www.pacc.go.th เลือก ITA
แจ้งทำง email ของผู้ประสำนงำน

หน่วยงำนส่งหลักฐำนประกอบกำรอุทธรณ์คะแนน
ส่งหนังสือนำพร้อมซีดีบันทึกข้อมูล
แบบสำรวจเชิงประจักษ์
ให้แก่ที่ปรึกษำโดยตรง
ที่ปรึกษำแจ้งคะแนนแบบสำรวจเชิงประจักษ์หลังอุทธรณ์ แจ้งทำง email ของผู้ประสำนงำน
ที่ปรึกษำประมวลและวิเครำะห์ผลกำรประเมิน ITA
ทั้งในภำพรวมและรำยหน่วยงำน
สำนักงำน ป.ป.ท. จัดส่งรำยงำนผลกำรประเมิน ITA
ให้แก่หน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมิน

ผู้ประสำนงำนสำนักงำน ป.ป.ท. :
1) นำงสำวอรณิช สุขบำล

จัดส่งทำงไปรษณียต์ ำมที่อยู่
ของหน่วยงำน

นักวิชำกำรยุติธรรมชำนำญกำรพิเศษ
โทร. 0 2502 6670 - 80 ต่อ 1408
2) พันตรีหญิงนิมมำน์ แก่นกำจร นักวิชำกำรยุติธรรมชำนำญกำร
โทร. 0 2502 6670 - 80 ต่อ 1406
3) นำงมำลี ขุมทอง
นักวิชำกำรยุติธรรมชำนำญกำร
โทร. 0 2502 6670 - 80 ต่อ 1415
4) นำงสำวประภำพรรณ ธนูสนธิ์ นักวิชำกำรยุติธรรมชำนำญกำร
โทร. 0 2502 6670 - 80 ต่อ 1407

กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
…………………………………………………..
1. ขอบเขตของการประเมิน ITA ของส่วนราชการระดับกรม จานวน 146 หน่วยงาน
ขอบเขตกำรประเมิน ส่วนรำชกำรระดับกรมพิจำรณำกำรดำเนินกำรในภำพรวมของหน่วยงำนไม่ใช่กำร
ดำเนินกำรของส่วนกลำงหรือส่วนงำนภำยในแห่งใดแห่งหนึ่ง
2. การจัดเก็บข้อมูลบุคลากรเพื่อประกอบการประเมินตามแบบสารวจ Internal
ให้หน่วยงำนจัดส่งฐำนข้อมูลรำยชื่อเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนซึ่งปฏิบัติงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
และมีอำยุ กำรทำงำนตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป จำนวนรวมไม่น้อยกว่ำ 500 รำย กรณีหน่วยงำนมีเจ้ำหน้ำที่ไม่ถึง
500 รำย ให้จัดส่งฐำนข้อมูลทั้งหมด ในรูปแบบไฟล์ Excel ทำง email: ita.admin@pacc.go.th ภำยในวันที่
28 กุมภำพันธ์ 2561
3. การจัดเก็บข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อประกอบการประเมินตามแบบสารวจ External
ให้ ห น่ ว ยงำนจั ด ส่ ง ฐำนข้ อ มู ล รำยชื่ อ ผู้ รั บ บริ ก ำรหรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ตำมภำรกิ จ ของหน่ ว ยงำน
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนวนรวมไม่น้อยกว่ำ 1,000 รำย กรณีหน่วยงำนมีผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตำมภำรกิจไม่ถึง 1,000 รำย ให้จัดส่งฐำนข้อมูลทั้งหมด ในรูปแบบไฟล์ Excel ทำง email: ita.admin@pacc.go.th
ภำยในวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2561
4. การจัดส่งแบบสารวจเชิงประจักษ์ (Evidence - Based)
ให้หน่วยงำนตอบแบบสำรวจ จำนวน 1 ชุด โดยใช้ข้อมูลกำรดำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕61
เว้นแต่ข้อคำถำมจะกำหนดให้ใช้ข้อมูลของปีงบประมำณอื่นๆ ทั้งนี้ ควรดำเนินกำรตำมแบบสำรวจให้แล้วเสร็จ
ภำยในไตรมำสที่ 2 เนื่องจำกจะส่งผลต่อกำรรับรู้ของบุคลำกรและผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยให้
หน่วยงำนจัดทำแบบสำรวจพร้อมเอกสำรหลักฐำนในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงในแผ่นซีดีและจัดส่ง
ให้แก่ที่ปรึกษำโดยตรงภำยในวันที่ 1 มิถุนำยน 2561 (นับจำกวันประทับตรำไปรษณีย์) ประกอบด้วย
1) ไฟล์ Word แบบสำรวจที่ตอบแล้วเสร็จ
2) ไฟล์ PDF เอกสำรหลักฐำนจัดทำแฟ้มแยกเป็นหลักฐำนของแต่ละข้อคำถำมอย่ำงชัดเจน
ทั้งนี้ มีกำหนดแจ้ งผลคะแนนแบบส ำรวจเชิงประจักษ์เบื้ องต้นภำยในวันที่ 30 มิถุนำยน 2561 และให้
อุ ท ธรณ์ ผ ลคะแนนภำยในวั น ที่ 15 กรกฎำคม 2561 โดยจะแจ้ ง ผลคะแนนหลั ง อุ ท ธรณ์ ภ ำยในวั น ที่
31 กรกฎำคม 2561 และผลกำรพิจำรณำอุทธรณ์ถือเป็นสิ้นสุด
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