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แนวทางการจัดเก็บข้อมูลบุคลากรและผู้รบั บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อประเมินตามแบบ Internal และ External
ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment – ITA)ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
๑. ส่วนราชการระดับกรม (เฉพาะส่วนกลาง)
ขอบเขตการประเมิน ส่วนราชการระดับกรม เฉพาะส่วนกลางไม่รวมส่วนราชการระดับกรมส่วนกลาง
ที่ตั้งในส่วนภูมิภาค จํานวน ๑๔๖กรม
๒. ส่วนราชการระดับจังหวัด จํานวน ๗๖ จังหวัด(ไม่รวมระดับอําเภอ)
ขอบเขตในการประเมินส่วนราชการระดับจังหวัด ให้ทุกส่วนราชการส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด ที่
จัดตั้งขึ้นในแต่ละจังหวัดทําการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ตาม
แบบประเมินที่สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด และจัดส่งให้สํานักงาน ป.ป.ท. จากนั้นสํานักงาน ป.ป.ท.จะนําผล
การประเมินจากส่วนราชการส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด ๓ หน่วยงาน ภายในจังหวัด มาใช้ในการให้คะแนนตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกแบบประเมิน
จากส่วนราชการส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด๓ หน่วยงานดังนี้
(๑) สํานักงานจังหวัด
(๒) ส่วนราชการส่วนภูมิภาคที่มีภารกิจหลักด้านการอนุญาต หรืออนุมัติ
(3) ส่วนราชการส่วนภูมิภาคที่ได้รับงบประมาณในการจัดชื้อจัดจ้างสูงสุด
ทั้งนี้ สํานักงาน ป.ป.ช. จะทําการพิจารณาข้อมูลของส่วนราชการส่วนภูมิภาค ในข้อ (๒) และ
ข้อ (๓) เฉพาะที่ได้มีการจัดตั้งขึ้นในทุกจังหวัด แล้วคัดเลือกรายชื่อส่วนราชการส่วนภูมิภาคนั้น ให้สํานักงาน
ป.ป.ท. ดําเนินการประเมินผล
๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขอบเขตในการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะทําการประเมินเฉพาะองค์การบริหารส่วน
จังหวัด๗๖ แห่งเทศบาลนคร ๓๐ แห่ง เทศบาลเมือง ๑74 แห่ง กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยาไม่รวมถึง
แขวง สํานักงานเขต และไม่รวมกิจการของ อปท. อื่นๆ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล สถานธนานุบาล ฯลฯ
สําหรับเทศบาลเมือง ไม่รวมเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย และเทศบาลเมืองท่าผา
จังหวัดราชบุรี(เนื่องจากได้รับการยกฐานะจากเทศบาลตําบลเป็นเทศบาลเมือง เมื่อกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และ
สิงหาคม ๒๕๕๗ จึงไม่อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย)
๔. บุคลากร(การจัดเก็บข้อมูลบุคลากร เพื่อประกอบการประเมินตาม แบบที่ ๑)
แบบประเมินการรับรู้สําหรับบุคลากรภายในหน่วยงาน (Internal Integrity and Transparency
Assessment)“บุคลากร" หมายถึง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ฯลฯ สังกัดส่วนราชการที่
เข้ารับการประเมินที่ปฏิบัติงาน ถึง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ และปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานมาแล้วไม่น้อย
กว่า ๑ ปี (ไม่รวมนักการเมืองท้องถิ่น) จํานวนทั้งหมด ผู้ประเมินจะทําการสํารวจโดยสุ่มตัวอย่าง
(Sample Survey Research) ด้วยขนาดตัวอย่างที่สอดคล้อง เหมาะสม และมีลักษณะของความเป็นตัว
แทนที่ดี

-2๕. ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (การจัดเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินตาม แบบที่ ๒)
แบบประเมินการรับรู้สําหรับผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน (External Integrity and
Transparency Assessment) “ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย” หมายถึง ผู้ที่ติดต่อราชการกับหน่วยงานที่
เข้ า รั บ การประเมิ น เช่ น ผู้ ที่ เ ป็ น คู่ สั ญ ญา ผู้ ข ออนุ มั ติ อนุ ญ าต ฯลฯ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑ ตุ ล าคม ๒๕๕๗ ถึ ง
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ จํานวนทั้งหมด ผู้ประเมินจะทําการสํารวจโดยสุ่มตัวอย่าง (Sample Survey Research)
ด้วยขนาดตัวอย่างที่สอดคล้อง เหมาะสม และมีลักษณะของความเป็นตัวแทนที่ดี
วิธีการจัดส่งข้อมูล/กําหนดระยะเวลาในการจัดส่ง
ข้อมูลบุคลากรเพื่อประกอบการประเมินตาม แบบที่๑แบบประเมินการรับรู้สําหรับบุคลากรภายใน
หน่วยงาน (Internal Integrity and Transparency Assessment) (ตามแบบที่กําหนด) ส่งให้แก่สํานักงาน
ป.ป.ท.ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ita2015@pacc.go.th(ภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕8)
ข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อประกอบการประเมินตาม แบบที่ ๒ แบบประเมินการ
รับรู้สําหรับผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน (External Integrity and Transparency
Assessment) (ตามแบบที่ กํ า หนด) ส่ ง ให้ แ ก่ สํ า นั ก งาน ป.ป.ท.ทางจดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ita2015@pacc.go.th(ภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕8)
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วิธีการ Download แบบฟอร์ม ITA 002 และ ITA003
1. เข้าเว็บไซต์ www.pacc.go.thคลิกเลือกเมนู

2. ข้อ 5 แบบฟอร์ม ITA คลิกเลือกเอกสารดาวน์โหลด

หมายเหตุ :กรุณาส่งไฟล์ Excel ตามแบบฟอร์ม ITA 002 และ ITA003
กลับมาที่ ita2015@pacc.go.th (ภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕8)

-4แบบส่งข้อมูลบุคลากรเพือ่ ใช้ในการสํารวจ ITA ตามแบบประเมิน Internal

ตัวอย่างแบบฟอร์ม ITA 002
Download ได้ที่ www.pacc.go.th

คําอธิบาย: บุคลากร หมายถึง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ฯลฯ สังกัดส่วนราชการที่เข้ารับการประเมินที่
ปฏิบัติงาน ถึง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (ไม่รวมนักการเมืองท้องถิ่น)
ให้จัดส่งจํานวนทั้งหมด ผู้ประเมินจะทําการสํารวจโดยสุ่มตัวอย่าง (Sample Survey Research) ด้วยขนาดตัวอย่างที่
สอดคล้อง เหมาะสม และมีลักษณะของความเป็นตัวอย่างที่ดี (จัดส่งให้แก่สํานักงาน ป.ป.ท. ทางจดหมายอิเลกทรอนิกส์
ita2015@pacc.go.th) ภายในวันที่ 15 เมษายน 2558

-5แบบส่งข้อมูลผู้รบั บริการหรือมีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อใช้ในการสํารวจ ITA ตามแบบประเมิน External

ตัวอย่างแบบฟอร์ม ITA 003
Download ได้ที่ www.pacc.go.th

คําอธิบาย: ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้ที่มาติดต่อราชการกับหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน รวมถึง
ผู้ที่เป็นคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ขออนุมัติ อนุญาต ฯลฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 มีนาคม 2558 ให้จัดส่ง
จํานวนทั้งหมด ผู้ประเมินจะทําการสํารวจโดยสุ่มตัวอย่าง(Sample Survey Research) ด้วยขนาดตัวอย่างที่สอดคล้อง
เหมาะสม และมี ลั ก ษณะของความเป็ น ตั ว อย่ า งที่ ดี ( จั ด ส่ ง ให้ แ ก่ สํ า นั ก งาน ป.ป.ท. ทางจดหมายอิ เ ลกทรอนิ ก ส์
ita2015@pacc.go.th) ภายในวันที่ 15 เมษายน 2558

