
 
ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

(Integrity and Transparency Assessment–ITA) กระทรวงสาธารณสุข  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

 
 
ก าหนดเวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

25 ธันวาคม 2560 ส่วนราชการระดับกรม จดัส่งรายช่ือผู้ประสานงานประจ า
หน่วยงาน(จ านวน 2 ราย) มายังศนูย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจรติ  
กระทรวงสาธารณสุข 

ส่งเป็นไฟล์ Excel ทาง 
pankung08@gmail.com 

31 ธันวาคม 2560 ศนูย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
จัดส่งรายชื่อผู้ประสานงานประจ าหน่วยงานไปยัง 
ส านักงาน ป.ป.ท. 

ส่งเป็นไฟล์ Excel ทาง 
ita.admin@pacc.go.th และ
itapacc2561@gmail.com (ส ารอง) 

28 กุมภาพันธ ์2561 ส่วนราชการระดับกรม จดัส่งข้อมลูบุคลากร (Internal) 
และข้อมลูผูร้ับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) 

ส่งไฟล์ Excel 
ทาง ita.admin@pacc.go.th และ
itapacc2561@gmail.com (ส ารอง) 

1 มีนาคม 2561 ถึง 
31 พฤษภาคม 2561 

ที่ปรึกษาลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบส ารวจ Internal 
และแบบส ารวจ External 

1) ที่ปรึกษาจะประสาน และมีหนงัสือ 
แจ้งก าหนดการก่อนการลงพื้นที่ 
2) แบบส ารวจสามารถดาวน์โหลด 
ได้ทาง
www.stopcorruption.moph.go.th 
การด าเนินงาน ITA การประเมิน ITA 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เฉพาะหน่วยงาน
ระดับกรมและหน่วยงานในก ากับ 

1 มิถุนายน 2561 ส่วนราชการระดับกรม จดัส่งแบบส ารวจหลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence-based) ประกอบด้วย 
1) ไฟล์ Word แบบส ารวจท่ีตอบแล้วเสร็จ 
2) ไฟล์ PDF หลักฐานประกอบ โดยจัดท าแฟ้มแยก 
เป็นหลักฐานของแตล่ะข้อค าถามอย่างชัดเจน 
 

1) ส่งหนังสือน าพร้อมซีดีบันทึกขอ้มูล 
ให้แก่ท่ีปรึกษาโดยตรง 
2) แบบส ารวจสามารถดาวน์โหลด    
ได้ทาง 
www.stopcorruption.moph.go.th 
การด าเนินงาน ITA การประเมิน ITA 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เฉพาะหน่วยงาน
ระดับกรมและหน่วยงานในก ากับ 

30 มิถุนายน 2561 ที่ปรึกษาแจ้งคะแนนแบบส ารวจเชิงประจักษ์เบื้องต้น แจ้งทาง email ของผู้ประสานงาน 
 

1 - 15 กรกฎาคม 
2561 

หน่วยงานส่งหลักฐานประกอบการอุทธรณ์คะแนน  
แบบส ารวจเชิงประจักษ ์

ส่งหนังสือน าพร้อมซดีีบันทึกข้อมลู 
ให้แก่ท่ีปรึกษาโดยตรง 

31 กรกฎาคม 2561 ที่ปรึกษาแจ้งคะแนนแบบส ารวจเชิงประจักษ์หลังอุทธรณ ์ แจ้งทาง email ของผู้ประสานงาน 
 

1 - 31 สิงหาคม 2561 ที่ปรึกษาประมวลและวิเคราะหผ์ลการประเมิน ITA  
ทั้งในภาพรวมและรายหน่วยงาน 

- 

30 กันยายน 2561 ส านักงาน ป.ป.ท. จัดส่งรายงานผลการประเมิน ITA 
ให้แก่หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน 
 

จัดส่งทางไปรษณียต์ามที่อยู่ของสว่นราชการ 
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ผู้ประสานงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข : 
 
1) นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

2) นางสาวนิตยา  เหล่าชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ผู้ประสานงานส านักงาน ป.ป.ท. : 
 
1) นางสาวอรณิช สุขบาล  นักวิชาการยุติธรรมช านาญการพิเศษ 

 โทร. 0 2502 6670 - 80 ต่อ 1408 
2) พันตรีหญิงนิมมาน์ แก่นก าจร  นักวิชาการยุติธรรมช านาญการ  

 โทร. 0 2502 6670 - 80 ต่อ 1406 
3) นางมาลี ขุมทอง นักวิชาการยุติธรรมช านาญการ  

 โทร. 0 2502 6670 - 80 ต่อ 1415 
4) นางสาวประภาพรรณ ธนูสนธิ์  นักวิชาการยุติธรรมช านาญการ  

 โทร. 0 2502 6670 - 80 ต่อ 1407 
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กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ  

(Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
………………………………………………….. 

 
1. ขอบเขตของการประเมิน ITA ของส่วนราชการระดับกรม จ านวน 146 หน่วยงาน 
    ขอบเขตการประเมินส่วนราชการระดับกรม พิจารณาการด าเนินการในภาพรวมของหน่วยงานไม่ใช่ 
การด าเนินการของส่วนกลางหรือส่วนงานภายในแห่งใดแห่งหนึ่ง 
 
2. การจัดเก็บข้อมูลบุคลากรเพื่อประกอบการประเมินตามแบบส ารวจ Internal 
    ให้หน่วยงานจัดส่งฐานข้อมูลรายชื่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานซึ่งปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ
มีอายุการท างานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป จ านวนรวมไม่น้อยกว่า 500 ราย กรณีหน่วยงานมีเจ้าหน้าที่ไม่ถึง 
 500 ราย ให้จัดส่งฐานข้อมูลทั้งหมด ในรูปแบบไฟล์ Excel ทาง email: ita.admin@pacc.go.th ภายในวันที่ 
28 กุมภาพันธ์ 2561  
 
3. การจัดเก็บข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อประกอบการประเมินตามแบบส ารวจ External 
     ให้หน่วยงานจัดส่งฐานข้อมูลรายชื่อผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามภารกิจของหน่วยงาน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวนรวมไม่น้อยกว่า 1,000 ราย กรณีหน่วยงานมีผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตาม
ภารกิจไม่ถึง 1,000 ราย ให้จัดส่งฐานข้อมูลทั้งหมด ในรูปแบบไฟล์ Excel ทาง email: ita.admin@pacc.go.th ภายใน
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 
 
4. การจัดส่งแบบส ารวจเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) 
     ให้หน่วยงานตอบแบบส ารวจ จ านวน 1 ชุด โดยใช้ข้อมูลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
เว้นแต่ข้อค าถามจะก าหนดให้ใช้ข้อมูลของปีงบประมาณอ่ืนๆ ทั้งนี้ ควรด าเนินการตามแบบส ารวจให้แล้วเสร็จ
ภายในไตรมาสที่ 2 เนื่องจากจะส่งผลต่อการรับรู้ของบุคลากรและผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยให้
หน่วยงานจัดท าแบบส ารวจพร้อมเอกสารหลักฐานในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงในแผ่นซีดีและจัดส่ง
ให้แก่ที่ปรึกษาโดยตรงภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 (นับจากวันประทับตราไปรษณีย์) ประกอบด้วย 
            1) ไฟล์ Word แบบส ารวจที่ตอบแล้วเสร็จ 
            2) ไฟล์ PDF เอกสารหลักฐานจัดท าแฟ้มแยกเป็นหลักฐานของแต่ละข้อค าถามอย่างชัดเจน 
ทั้งนี้ มีก าหนดแจ้งผลคะแนนแบบส ารวจเชิงประจักษ์เบื้ องต้นภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และให้   
อุทธรณ์ผลคะแนนภายในวันที่  15 กรกฎาคม 2561 โดยจะแจ้งผลคะแนนหลังอุทธรณ์ภายในวันที่  
31 กรกฎาคม 2561 และผลการพิจารณาอุทธรณ์ถือเป็นสิ้นสุด 
 
 
 
 

.............................................. 
 
 
 


