ที่ ยธ ๑๒๐๔/1424

สํานักงาน ป.ป.ท.
อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐
10 ตุลาคม ๒๕๕๗

เรื่ อ ง ขอความอนุ เ คราะห์ ป ระสานงานโครงการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ของสํานักงาน ป.ป.ท.
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการประเมินคุณธรรมฯ จํานวน 1 ชุด
2. กําหนดการประชุมชี้แจงกรอบ หลักการ และแนวทางการจัดทําคํารับรองฯ จํานวน 1 แผ่น
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) ร่วมกับ
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ดําเนินโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment - ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยสํานักงาน ป.ป.ท. มีกลุ่มเป้าหมายที่จะทําการประเมิน
จํานวน 5๐๔ หน่วยงาน ได้แก่
๑. หน่วยงานภาครัฐระดับกรม (ส่วนกลาง) จํานวน 146 หน่วยงาน
2. ส่วนราชการระดับจังหวัด
จํานวน 76 จังหวัด
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
จํานวน 76 แห่ง
4. เทศบาลนคร
จํานวน 30 แห่ง
5. เทศบาลเมือง
จํานวน 174 แห่ง
6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จํานวน 2 แห่ง
(กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา)
ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวสามารถแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มหลัก คือ
๑) กลุ่มเป้าหมายที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.)
ได้กําหนดให้การประเมิน ITA เป็นตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐระดับกรม (ส่วนกลาง) จํานวน 146 หน่วยงาน และส่วนราชการระดับ
จั ง หวั ด จํ า นวน 76 จั ง หวั ด โดยกํ า หนดเป็ น ตัว ชี ้ว ัด มิ ติ ภ ายใน ประเด็ น การพั ฒ นาองค์ ก ร ตั ว ชี้ วั ด ที่ ๗
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงาน น้ําหนักร้อยละ 5
๒) กลุ่ ม เป้ า หมายที่ ไ ม่ ไ ด้ ทํ า คํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการกั บ สํ า นั ก งาน ก.พ.ร.
ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 76 แห่ง เทศบาลนคร จํานวน 30 แห่ง เทศบาลเมือง จํานวน
174 แห่ง และองค์กรปกครองท้องถิ่นแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) จํานวน 2 แห่ง

เพื่อเป็นการ...

-2เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดําเนินโครงการ ITA ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สํานักงาน ป.ป.ท. จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ประสานเพื่อดําเนินการ ดังนี้
๑. แจ้งข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการ ITA แก่ จังหวัด 76 จังหวัด องค์การบริหาร
ส่ว นจัง หวัด จํา นวน 76 แห่ง เทศบาลนคร จํา นวน 30 แห่ง เทศบาลเมือ ง จํา นวน 174 แห่ง และ
เมืองพัทยา รวมทั้ง แจ้งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นทราบด้วย (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)
2. สํานักงาน ป.ป.ท. สํานักงาน ป.ป.ช. และสํานักงาน ก.พ.ร. มีกําหนดจัดการประชุม
ชี้แจงกรอบ หลักการ และแนวทางการจัดทําคํารับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในวันพุธที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา 09.00 - 16.30 น. ผ่านระบบวีดิทัศน์
ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ถนนวิสุทธิกษัตริย์
กรุ งเทพมหานคร โดยมีกําหนดการชี้แจงรายละเอียดโครงการ ITA ในช่ว งเวลา 09.45 - 11.45 น.
เพื ่อ ให้ก ารชี้แ จงดัง กล่า วครอบคลุม ถึง องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือ ง และ
เมื อ งพั ท ยา สํ า นัก งาน ป.ป.ท. จึง ขอความอนุเ คราะห์ท ่า นได้โ ปรดแจ้ง ผู ้ว ่า ราชการจัง หวัด สั ่ง การ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวให้เข้าร่วมการประชุม (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
ทั้ง นี ้ สํา นัก งาน ป.ป.ท. ได้ม อบหมายให้ นางฉวีว รรณ นิล วงศ์ นัก วิช าการยุต ิธ รรม
ชํานาญการพิเศษ และ พันตรีหญิงนิมมาน์ แก่นกําจร นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการ เป็นผู้ประสานงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
ประยงค์ ปรียาจิตต์
(นายประยงค์ ปรียาจิตต์)
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

สํานักคุ้มครองและป้องกัน
โทร. ๐ ๒๕๐๒ ๖๓๖๖
โทรสาร ๐ ๒๕๐๒ ๖๖62

ข้อมูลเบือ้ งต้นเกีย่ วกับ
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment - ITA)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

สํานักคุ้มครองและป้องกัน
สํานักงาน ป.ป.ท.
กระทรวงยุติธรรม
ตุลาคม 2557

เอกสารข้อมูลเบื้องต้น
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment - ITA)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกอบด้วย
1. โครงการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
(Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
2. กลุ่มเป้าหมายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
3. รูปแบบ/วิธีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment – ITA)
4. ช่องทางการติดต่อประสานงาน
5. แนวคิ ด การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
(Integrity and Transparency Assessment – ITA)

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment – ITA)
สํานักคุ้มครองและป้องกัน
สํานักงาน ป.ป.ท. กระทรวงยุตธิ รรม
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2558
1. หลักการและเหตุผล
จากการที่ประเทศไทยมีภาพลักษณ์เรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นในทางลบ โดยมีคะแนนดัชนีภาพลักษณ์
การคอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index – CPI) ที่จัดทําโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ
(Transparency International – TI) ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕4๔ – 2556 อยู่ที่ 3.2 – 3.8 คะแนน
จากคะแนนเต็ ม 10 แผนยุ ทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุ จริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ.
๒๕๕๖-๒๕๖๐) จึงได้กําหนดแนวทางเพื่อยกระดับมาตรฐานความสุจริต และความตระหนักถึงความสําคัญของ
คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในทุกภาคส่วนของสังคมไว้ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ “ปลูกและปลุกจิตสํานึก
การต่อต้านการทุจริต” เนื่องจากเป็นประเด็นที่ส่งผลโดยตรงต่อดัชนีดังกล่าว โดยมีเป้าประสงค์ที่ต้องการเพิ่ม
คะแนนดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นของไทยให้ถึง 50 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ทั้ ง นี้ การยกระดั บ มาตรฐานความสุ จ ริ ต คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และความโปร่ ง ใสเป็ น แนวทาง
ที่ ส อดคล้อ งกับ แนวนโยบายการบริ ห ารประเทศของรัฐ บาลที่ ได้ แ ถลงต่ อ สภานิติบั ญ ญัติแ ห่ง ชาติ (สนช.)
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ข้อ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และยุทธศาสตร์สํานักงาน ป.ป.ท. (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘)
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๒ สร้ า งกลไกการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ในภาครั ฐ ให้ เ ข้ ม แข็ ง และ
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ ง สอดคล้ อ งกั บ แผนแม่ บ ทในการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ของสํ า นั ก งาน ป.ป.ท.
(พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) โครงการพัฒนาความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานรัฐ
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) จึงได้พัฒนา
ระบบประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity
and
Transparency Assessment – ITA) โดยบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการดําเนินงาน (Integrity
Assessment) หน่ วยงานภาครัฐ ที่นํามาจากแนวคิดของสาธารณรัฐ เกาหลี และดั ชนีวัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกัน เพื่อให้การประเมินคุณธรรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างเครื่องมือ
การประเมิ นที่ผนวกหลักการประเมินเชิงภาพลักษณ์ (Perception
Based) เข้ากับหลั กฐานเชิงประจักษ์
(Evidence Based) โดยมุ่งหวังให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมในหน่วยงานภาครัฐ และให้มีการ
จัดระดับ Integrity Assessment ตามผลที่ได้รับจากการประเมินดังกล่าว เพื่อให้แต่ละหน่วยงานนําข้อมูลผล
การประเมินไปช่วยในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานตนเองได้
อย่ า งเหมาะสม รวมถึ ง สามารถใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ของประเทศได้ อี ก ทางหนึ่ ง
โดยมอบหมายให้สํานักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับสํานักงาน ป.ป.ช. รับผิดชอบดําเนินการประเมินในหน่วยงานภาครัฐ
รวมจํานวน ๖๐๔ หน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ทั้งนี้...

-๒ทั้ ง นี้ เป้ า หมายการดํ า เนิ น โครงการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ได้แก่
1. องค์กรอิสระ
จํานวน
3 หน่วยงาน
2. องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ
จํานวน
4 หน่วยงาน
3. องค์กรศาล
จํานวน
3 หน่วยงาน
4. สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
จํานวน
1 หน่วยงาน
5. สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
จํานวน
1 หน่วยงาน
6. รัฐวิสาหกิจ
จํานวน
56 หน่วยงาน
7. องค์การมหาชน
จํานวน
32 หน่วยงาน
8. หน่วยงานภาครัฐระดับกรม (ส่วนกลาง)
จํานวน 146 หน่วยงาน
9. ส่วนราชการระดับจังหวัด
จํานวน
76 หน่วยงาน
10. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
จํานวน
76 หน่วยงาน
11. เทศบาลนคร
จํานวน
30 หน่วยงาน
12. เทศบาลเมือง
จํานวน 174 หน่วยงาน
13. องค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
จํานวน
2 หน่วยงาน
โดยสํานักงาน ป.ป.ช. จะเป็นผู้ดําเนินการประเมินหน่วยงานตามข้อ 1-7 รวมจํานวน 100 หน่วยงาน
ส่ ว นหน่ ว ยงานในลํ า ดั บ ที่ 8-13 ให้ สํ า นั ก งาน ป.ป.ท. เป็ น ผู้ จั ด ทํ า โครงการประเมิ น โดยให้ เ ป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ที่สํานักงาน ป.ป.ช. และสํานักงาน ป.ป.ท. ร่วมกันกําหนด ในการนี้ สํานักงาน ป.ป.ท. จึงเห็นควร
ดําเนินโครงการ “ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment - ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘” ขึ้น เพื่อทําการประเมินการดําเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐในความรับผิดชอบของสํานักงาน ป.ป.ท.
๒. วัตถุประสงค์
2.๑ เพื่อประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วม
โครงการ
2.2 เพื่อจัดทําข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินสําหรับการปรับปรุงหรือพัฒนา
ในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน

3. กลุม่ เป้าหมาย...

-33. กลุ่มเป้าหมาย
หน่ ว ยงานที่ เ ป็ น กลุ่ ม เป้ า หมายการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
มีจํานวน 5๐๔ หน่วยงาน ได้แก่
- หน่วยงานภาครัฐระดับกรม (ส่วนกลาง) จํานวน 146 หน่วยงาน
- ส่วนราชการระดับจังหวัด
จํานวน
76 หน่วยงาน
- องค์การบริหารส่วนจังหวัด
จํานวน
76 หน่วยงาน
- เทศบาลนคร
จํานวน
30 หน่วยงาน
- เทศบาลเมือง
จํานวน 174 หน่วยงาน
- องค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
จํานวน
2 หน่วยงาน
รวมจํานวน
๕๐๔ หน่วยงาน
4. วิธีการดําเนินโครงการ
ดํ า เนิ น การจ้ า งที่ ป รึ ก ษาโดยวิ ธี ต กลง จากสถาบั น การศึ ก ษาของรั ฐ ตามระเบี ย บสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๘๓ (๔)
๕. ขอบเขตการดําเนินงาน
5.1 แจ้งแนวทางการปฏิบัติตามระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ พร้อมส่งแบบประเมิน
สําหรับหน่วยงานและคําอธิบายการตอบแบบประเมิน พร้อมแจ้งชื่อผู้ประสานงานของหน่วยงาน
5.2 จั ด ทํ า บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ รั บ บริ ก าร/ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ตลอดจนบั ญ ชี ร ายชื่ อ บุ ค ลากรภายใน
หน่วยงานจากหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินจัดส่งมาตามจํานวนที่กําหนด
5.3 จัดเก็บข้อมูลเอกสารหรือหลักฐานต่างๆ ตามแบบประเมินเชิงประจักษ์สําหรับหน่วยงาน
Evidence- Based Integrity and Transparency Assessment
5.4 จัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มสํารวจตัวอย่าง (Sample Survey Research) เกี่ยวกับข้อคิดเห็น
จากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบคําถามตามแบบประเมิน External Integrity and Transparency Assessment
และ Internal Integrity and Transparency Assessment
5.5 รวบรวม/วิเคราะห์/ประมวลผลคะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใสฯ จากแบบประเมิน
ทั้ง 3 แบบ (Evidence - Based, Internal, External)
5.6 ตรวจสอบ/พิจารณาการอุทธรณ์ของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน (กรณีมีการอุทธรณ์)
5.7 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment – ITA) ต่อสํานักงาน ป.ป.ช. และสํานักงาน ก.พ.ร.
5.8 จัดส่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ พร้อมข้อเสนอแนะในการพัฒนาการ
ดําเนินงานให้แก่หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน
6. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
7. งบประมาณ...

-๔7. งบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2558 ของสํานักงาน ป.ป.ท.
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
8.2 เจ้าหน้าทีใ่ นหน่วยงานภาครัฐให้ความสําคัญในการถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย จรรยาบรรณ
และจริยธรรมเพิ่มขึ้น
9. หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่มงานพัฒนามาตรการป้องกันการทุจริต สํานักคุ้มครองและป้องกัน สํานักงาน ป.ป.ท. กระทรวงยุติธรรม

กลุ่มเป้าหมาย
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment – ITA)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
สํานักงาน ป.ป.ช. เป็นเจ้าภาพ
องค์กรอิสระ
องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ
องค์กรศาล
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
รัฐวิสาหกิจ
องค์การมหาชน

3
4
3
1
1
56
32

กําหนดให้การประเมิน
ITA เป็นตัวชี้วัด
ตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ
ของสํานักงาน ก.พ.ร.

สํานักงาน ป.ป.ท. เป็นเจ้าภาพ
หน่วยงานภาครัฐระดับกรม (ส่วนกลาง)
ส่วนราชการระดับจังหวัด

146
76

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาลนคร
เทศบาลเมือง
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
( กทม. + เมืองพัทยา )

76
30
174
2

}

222

}

282

* ข้อมูล อปท. จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ณ มิถุนายน 2557

กําหนดให้การประเมิน
ITA เป็นตัวชี้วัด
ตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ
ของสํานักงาน ก.พ.ร.

รูปแบบ/วิธีการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment – ITA)
สํ า นั ก งาน ป.ป.ท. จะทํ า การประเมิ น กลุ่ ม เป้ า หมายโดยร่ ว มกั บ ที่ ป รึ ก ษาจาก
สถาบันการศึกษาของรัฐ โดยมีกรอบการดําเนินงาน ดังนี้
1. แจ้งแนวทางการปฏิบัติตามระบบการประเมิน ITA พร้อมส่งแบบประเมินสําหรับ
หน่วยงานและคําอธิบายการตอบแบบประเมิน พร้อมแจ้งชื่อผู้ประสานงานของหน่วยงาน
2. จัดทําบัญชีรายชื่อผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนบัญชีรายชื่อบุคลากร
ภายในหน่วยงานจากหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินจัดส่งมาตามจํานวนที่กําหนด
3. จัดเก็บข้อมูลเอกสารหรือหลักฐานต่างๆ ตามแบบประเมินเชิงประจักษ์สําหรับ
หน่วยงาน Evidence- Based Integrity and Transparency Assessment
4. จัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มสํารวจตัวอย่าง (Sample Survey Research) เกี่ยวกับ
ข้อคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบคําถามตามแบบประเมิน External Integrity and
Transparency Assessment และ Internal Integrity and Transparency Assessment
5. รวบรวม/วิ เ คราะห์ / ประมวลผลคะแนน ITA จากแบบประเมิ น ทั้ ง 3 แบบ
(Evidence - Based, Internal, External)
6. ตรวจสอบ/พิจารณาการอุทธรณ์ของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน (กรณีมีการ
อุทธรณ์)
7. รายงานผลการประเมิน ITA ต่อสํานักงาน ป.ป.ช. และสํานักงาน ก.พ.ร.
8. จัดส่งผลการประเมิน ITA พร้อมข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานให้แก่
หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน
หมายเหตุ
- สําหรับประเด็นที่หน่วยงานควรดําเนินการเพื่อให้ครอบคลุมตามแบบประเมิน ITA
สามารถศึกษาได้จากเอกสารแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment)
- ปัจจุบัน (ตุลาคม 57) สํานักงาน ป.ป.ท. อยู่ระหว่างการประสานงานกับสํานักงาน
ป.ป.ช. และสํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับกรอบระยะเวลาการดําเนิน
โครงการ ITA
จํานวนกลุ่มตัวอย่างของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/บุคลากรภายใน
หน่วยงาน และแบบประเมิน ITA ทั้ง 3 แบบ ซึ่งทางสํานักงาน ป.ป.ท. จะแจ้งรายละเอียด
ดังกล่าวให้กลุ่มเป้าหมายทราบต่อไปโดยเร็ว

ช่องทางการติดต่อประสานงาน
๑. สํานักคุ้มครองและป้องกัน สํานักงาน ป.ป.ท. กระทรวงยุติธรรม
อาคารซอฟท์แวร์ปาร์ค ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
๒. ผู้ประสานงาน
๒.๑ นางรมณี กลั่นบิดา
๒.๒ นางฉวีวรรณ นิลวงศ์
๒.๓ นางสาวอรณิช สุขบาล
2.4 พันตรีหญิงนิมมาน์ แก่นกําจร

ผู้อํานวยการสํานักคุ้มครองและป้องกัน
นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการ

๓. หมายเลขโทรศัพท์ 02 - 502 - 6670 ต่อ 1401, 1406, 1412
๔. Website สํานักงาน ป.ป.ท. www.pacc.go.th

