
1 

ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment–ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

กระทรวงสาธารณสุขและส านักงาน ป.ป.ท.  
 

วันที ่ ตัวชี้วัด กิจกรรม รายละเอียด 

13 ธันวาคม 
2559 
 
 

PA : KPI 79 หน่วยงานระดับอ าเภอ ประกอบดว้ย  
(1) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเป้าหมาย จังหวัดละ  
    2 แห่งๆ ละ 2 ราย 
(2) โรงพยาบาลชุมชนเป้าหมาย จงัหวัดละ 2 แห่งๆ ละ  
    2 ราย 
จัดส่งรายขื่อผู้ประสานงาน ITA ประจ าหน่วยงาน โดย
จัดท าเป็นไฟล์ Word  
หัวเรื่องหน่วยงานระดับระดับอ าเภอ (สสอ. หรือ รพช.) 
 
เรียกดเูอกสารที่เว็บไซต ์
www.stopcorruption.moph.go.th เลือกเมน ู
การด าเนินงาน ITA เลือกเมนูป ี2560 

- หน่วยงาน, ช่ือ-สกุล, ต าแหน่ง   
- ที่อยู่หน่วยงาน(ส าหรับส่งไปรษณีย)์ 
- โทรศัพท์มือถอื ,โทรศัพท์ส านักงาน 
- E-mail,  Line, Facebook) 
 
1. จัดส่งไปยังผู้ประสานงานระดับจังหวัด  
และ 
2. ผู้ประสานงานระดับจังหวัด  จัดส่งไปยัง 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข  
ทาง pankung08@gmail.com  
ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2559 
 

13 ธันวาคม 
2559 
 
 
 

มาตรา 44  
: KPI 8 

หน่วยงานระดับกรม ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
หน่วยงานในก ากับ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน  
จัดส่งรายขื่อผู้ประสานงาน ITA ประจ าหน่วยงาน จ านวน 
2 ราย โดยจดัท าเป็น 
ไฟล์ Word หัวเรื่องหน่วยงานระดบักรม ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวดั และหน่วยงานในก ากับ  
 
เรียกดเูอกสารที่เว็บไซต ์
www.stopcorruption.moph.go.th เลือกเมน ู
การด าเนินงาน ITA เลือกเมนูป ี2560 
 

- หน่วยงาน, ช่ือ-สกุล, ต าแหน่ง   
- ที่อยู่หน่วยงาน(ส าหรับส่งไปรษณีย)์ 
- โทรศัพท์มือถือ ,โทรศัพท์ส านักงาน 
- E-mail,  Line, Facebook) 
 

15 ธันวาคม 
2559 
 

มาตรา 44  
: KPI 8 

หน่วยงานเจ้าภาพหลักศูนย์ปฏิบัตกิารต่อต้านการทุจรติ 
กระทรวงสาธารณสุข จัดส่งรายชือ่ผู้ประสานงาน ITA 
ประจ าหน่วยงาน จ านวน 2 ราย ประกอบด้วย หน่วยงาน
ระดับกรม จ านวน 9 หน่วยงานและส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด จ านวน 76 แห่ง 
 

ส่งไปยังผูต้รวจประเมินภายนอก (โรงเรียนนาย
ร้อยต ารวจ : ส านักงาน ป.ป.ท.) 
ส่งทาง ita.admin@pacc.go.th  
 

20 และ 22 
ธันวาคม 
2559 

มาตรา 44  
: KPI 8 

ส านักงาน ป.ป.ช. จัดการประชุมชีแ้จงการประเมิน ITA  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ณ ส านักงาน ป.ป.ช. ถนนสนามบนิน้ า จังหวัดนนทบุรี  

- วันท่ี 20 ธ.ค. 59 ผู้ประสานงานจาก
ส านักงานจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
และส านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมจังหวดั หน่วยงาน ละ 1 คน 
- วันท่ี 22 ธ.ค. 59 ผู้ประสานงานส่วนราชการ 
ระดับกรม หน่วยงานละ 2 คน  
 

http://www.stopcorruption.moph.go.th/
mailto:pankung08@gmail.com
http://www.stopcorruption.moph.go.th/
mailto:ita.admin@pacc.go.th
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วันที ่ ตัวชี้วัด กิจกรรม รายละเอียด 

30 ธันวาคม 
2559 

PA : KPI 79 ไตรมาสที่ 1 ประเมินหลักฐานเชงิประจักษ์ EBIT  
ข้อ EB 4 - EB 6 
หน่วยงานระดับจังหวัด  สสอ. และ รพช. จัดส่งแบบส ารวจ
หลักฐานเชิงประจักษ ์EBIT (ใช้ EBIT รอบที ่2 จ านวน 11 
ข้อใหญ่) จ านวน 1 ชุด ต่อ 1 หน่วยงาน พร้อมแนบ
เอกสารหลักฐาน   
 

ส่งผู้ตรวจประเมินระดับเขตสุขภาพ 
หมายเหตุ  ในกรณีดังกล่าวขอให้เป็นการ
บริหารภายในของแต่ละเขตสุขภาพ 

5 มกราคม 
2560 

PA : KPI 79 ผู้ตรวจประเมินระดับเขตสุขภาพ ส่งเฉพาะคะแนน 
การประเมินหลักฐานเชิงประจักษ ์EBIT ข้อ EB 4 - EB 6 
ในไตรมาสที่ 1 เป็น ไฟล์ Word 
เรียกดเูอกสารที่เว็บไซต ์
www.stopcorruption.moph.go.th เลือกเมน ู
การด าเนินงาน ITA เลือกเมนูป ี2560 
 

ส่ง ศปท. สธ. ทาง 
pankung08@gmail.com  
 

5 มกราคม 
2560 

PA : KPI 79 หน่วยงานระดับกรม หน่วยงานในก ากับ รัฐวิสาหกิจและ
องค์การมหาชน  ส่งเฉพาะคะแนน 
การประเมินหลักฐานเชิงประจักษ ์EBIT ข้อ EB 4 - EB 6 
ในไตรมาสที่ 1 เป็น ไฟล์ Word เท่านั้น 
เรียกดเูอกสารที่เว็บไซต ์
www.stopcorruption.moph.go.th เลือกเมน ู
การด าเนินงาน ITA เลือกเมนูป ี2560 
 

ส่ง ศปท. สธ. ทาง 
pankung08@gmail.com  
 

31 มกราคม 
2560 

มาตรา 44  
: KPI 8 

หน่วยงานระดับกรม ระดับจังหวัด ส่งแบบส ารวจใช้ 
เชิงประจักษ์ (Evidence–based) รอบที ่1  
พร้อมหลักฐานประกอบ 
จ านวน 1 ชุดต่อ 1 หน่วยรับประเมิน  
 
หมายเหตุ 
การส่งแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ EBIT รอบที ่1  
จะไมม่ีการพิจารณาอุทธรณ์ เนื่องจากเป็นกิจกรรม/
ขั้นตอนท่ีควรด าเนินการตั้งแตเ่ริ่มต้นปีงบประมาณ  

สถานท่ีจัดส่ง  หน่วยงานส่งตรงไปยัง 
 
ส านักงานโครงการ ITA  
เลขท่ี 457/33 ซอยจรัญสนิทวงศ ์35 
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 
10700 
 
วันท่ีหน่วยงานจัดส่ง จะนับจากวนัท่ีประทับ 
ตราไปรษณีย์ หากพ้นก าหนดการส่งดังกล่าวแล้ว 
จะไมม่ีการพิจารณาและถือว่าหนว่ยงานไม่ได้
คะแนนในส่วนนี ้
 

15 กุมภาพันธ ์
2560 

มาตรา 44  
: KPI 8 

หน่วยงานส่งข้อมูลผู้รับบริการหรอืผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี 
จ านวน 500 ราย  
(หากมีน้อยกว่า 500 ราย ใหส้่งข้อมูลทั้งหมด) 
โดยจดัท าเป็นไฟล์ Excel  
 
เรียกดเูอกสารที่เว็บไซต ์
www.stopcorruption.moph.go.th เลือกเมน ู
การด าเนินงาน ITA เลือกเมนูป ี2560 
 

ข้อมูลผูร้ับบริการหรือผู้มสี่วนไดส้ว่นเสีย 
ที่มาติดต่อหน่วยงานระหว่างวันท่ี 1 กุมภาพันธ ์
2559-31 มกราคม 2560 
- ช่ือ-สกุล, ต าแหน่ง, หน่วยงาน/บริษัท  
- ที่อยู่ส าหรับส่งไปรษณีย ์
- โทรศัพท์มือถือ, โทรศัพท์ส านักงาน 
- E-mail 
 
 
 

http://www.stopcorruption.moph.go.th/
mailto:pankung08@gmail.com
http://www.stopcorruption.moph.go.th/
mailto:pankung08@gmail.com
http://www.stopcorruption.moph.go.th/
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วันที ่ ตัวชี้วัด กิจกรรม รายละเอียด 

หน่วยงานส่งตรงไปท่ี 
ita.admin@pacc.go.th  
ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เท่านั้น  
ห้ามล่าช้าเกินกว่าวันที่ก าหนด 

15 กุมภาพันธ ์
2560 

มาตรา 44  
: KPI 8 

หน่วยงานส่งข้อมูลบุคลากร จ านวน 500 ราย 
(หากมีน้อยกว่า 500 ราย ใหส้่งข้อมูลทั้งหมด) 
โดยจดัท าเป็นไฟล์ Excel  
 
เรียกดเูอกสารที่เว็บไซต ์
www.stopcorruption.moph.go.th เลือกเมน ู
การด าเนินงาน ITA เลือกเมนูป ี2560 
 

ข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบตัิงานไม่น้อยกว่า 1 ปี  
นับจนถึงวันท่ี 31 มกราคม 2560  
- ช่ือ-สกุล, ต าแหน่ง, สังกัด  
- ที่อยู่ส าหรับส่งไปรษณีย์  
- โทรศัพท์มือถือ, โทรศัพท์ส านักงาน 
- E-mail  
 
หน่วยงานส่งตรงไปท่ี 
ita.admin@pacc.go.th  
ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เท่านั้น  
ห้ามล่าช้าเกินกว่าวันที่ก าหนด 
 

16 กุมภาพันธ ์
– 
16 พฤษภาคม 
2560 
 

มาตรา 44  
: KPI 8 

นักวิจัยด าเนินการเก็บข้อมลูจากแบบส ารวจ 
Internal และ External 

ใช้การสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้าทางไปรษณยี์ 
จดหมายอเิล็กทรอนิกส์ หรือทางโทรศัพท์ 

31 มีนาคม 
2560 

PA : KPI 79 ไตรมาสที่ 2 ประเมินหลักฐานเชงิประจักษ์ EBIT  
ข้อ EB 1 - EB 11  
หน่วยงานระดับจังหวัด  สสอ. และ รพช. จัดส่งแบบส ารวจ
หลักฐานเชิงประจักษ ์EBIT (ใช้ EBIT รอบที ่2 จ านวน 11 
ข้อใหญ่) จ านวน 1 ชุด ต่อ 1 หน่วยงาน พร้อมแนบ
เอกสารหลักฐาน   
 

ส่งผู้ตรวจประเมินระดับเขตสุขภาพ 
หมายเหตุ  ในกรณีดังกล่าวขอให้เป็นการ
บริหารภายในของแต่ละเขตสุขภาพ 

5 เมษายน 
2560 

PA : KPI 79 ผู้ตรวจประเมินระดับเขตสุขภาพ ส่งเฉพาะคะแนน 
การประเมินหลักฐานเชิงประจักษ ์EBIT ข้อ EB 1 - EB 11 
ในไตรมาสที่ 2 เป็น ไฟล์ Excel เท่านั้น 
เรียกดเูอกสารที่เว็บไซต ์ 
www.stopcorruption.moph.go.th เลือกเมน ู
การด าเนินงาน ITA เลือกเมนูป ี2560 
 

ส่ง ศปท. สธ. ทาง 
pankung08@gmail.com  
 

5 เมษายน 
2560 

PA : KPI 79 หน่วยงานระดับกรม หน่วยงานในก ากับ รัฐวิสาหกิจและ
องค์การมหาชน ส่งเฉพาะคะแนน 
การประเมินหลักฐานเชิงประจักษ ์EBIT ข้อ EB 1 - EB 11 
ในไตรมาสที่ 2 เป็น ไฟล์ Excel เท่านั้น 
เรียกดเูอกสารที่เว็บไซต ์ 
www.stopcorruption.moph.go.th เลือกเมน ู
การด าเนินงาน ITA เลือกเมนูป ี2560 

ส่ง ศปท. สธ. ทาง 
pankung08@gmail.com  
 

mailto:ita.admin@pacc.go.th
http://www.stopcorruption.moph.go.th/
mailto:ita.admin@pacc.go.th
http://www.stopcorruption.moph.go.th/
mailto:pankung08@gmail.com
http://www.stopcorruption.moph.go.th/
mailto:pankung08@gmail.com
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วันที ่ ตัวชี้วัด กิจกรรม รายละเอียด 

30 เมษายน 
2560 

มาตรา 44  
: KPI 8 

หน่วยงานส่งแบบส ารวจเชิงประจกัษ์ (Evidence – 
based) รอบที ่2 พร้อมหลักฐานประกอบ  
จ านวน 1 ชุด ต่อ 1 หน่วยรับประเมิน  
 
 

สถานท่ีจัดส่ง  หน่วยงานส่งตรงไปยัง 
 
ส านักงานโครงการ ITA  
เลขท่ี 457/33 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35 
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 
10700 
 
วันท่ีหน่วยงานจัดส่ง จะนับจากวนัท่ีประทับ 
ตราไปรษณีย์ หากพ้นก าหนดการส่งดังกล่าวแล้ว 
จะไมม่ีการพิจารณาและถือว่าหนว่ยงานไม่ได้
คะแนนในส่วนนี ้

31 พฤษภาคม  
2560 

มาตรา 44  
: KPI 8 

นักวิจัยแจ้งผลคะแนนเบื้องต้นตามแบบส ารวจเชิงประจักษ์ 
(Evidence – based)  
 

จัดส่งผลคะแนนทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ 

15 มิถุนายน 
2560 

มาตรา 44  
: KPI 8 
 

หน่วยงานส่งค าร้องอุทธรณผ์ลคะแนนตามแบบส ารวจเชิง
ประจักษ์ (Evidence – based) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานท่ีจัดส่ง  หน่วยงานส่งตรงไปยัง 
 
ส านักงานโครงการ ITA  
เลขท่ี 457/33 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35 
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 
10700 
 
วันท่ีหน่วยงานจัดส่ง จะนับจากวนัท่ีประทับ 
ตราไปรษณีย์ หากพ้นก าหนดการส่งดังกล่าวแล้ว 
จะไมม่ีการพิจารณาและถือว่าหนว่ยงานไม่ได้
คะแนนในส่วนนี ้

30 มิถุนายน 
2560 

มาตรา 44  
: KPI 8 
 

นักวิจัยแจ้งผลการอุทธรณต์ามแบบส ารวจเชิงประจักษ์ 
(Evidence – based)  

จัดส่งผลคะแนนทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ 

30 มิถุนายน 
2560 

PA : KPI 79 ไตรมาสที่ 3 ประเมินหลักฐานเชงิประจักษ์ EBIT  
ข้อ EB 1 - EB 11  
หน่วยงานระดับจังหวัด  สสอ. และ รพช. จัดส่งแบบส ารวจ
หลักฐานเชิงประจักษ ์EBIT (ใช้ EBIT รอบที ่2 จ านวน 11 
ข้อใหญ่) จ านวน 1 ชุด ต่อ 1 หน่วยงาน พร้อมแนบ
เอกสารหลักฐาน 
 

ส่งผู้ตรวจประเมินระดับเขตสุขภาพ 
หมายเหตุ  ในกรณีดังกล่าวขอให้เป็นการ
บริหารภายในของแต่ละเขตสุขภาพ 

5 กรกฎาคม 
2556 

PA : KPI 79 ผู้ตรวจประเมินระดับเขตสุขภาพ ส่งเฉพาะคะแนน 
การประเมินหลักฐานเชิงประจักษ ์EBIT ข้อ EB 1 - EB 11 
ในไตรมาสที่ 3 เป็น ไฟล์ Excel เท่านั้น 
เรียกดเูอกสารที่เว็บไซต ์ 
www.stopcorruption.moph.go.th เลือกเมน ู
การด าเนินงาน ITA เลือกเมนูป ี2560 
 

ส่ง ศปท. สธ. ทาง 
pankung08@gmail.com  
 

http://www.stopcorruption.moph.go.th/
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วันที ่ ตัวชี้วัด กิจกรรม รายละเอียด 

5 กรกฎาคม 
2556 

PA : KPI 79 หน่วยงานระดับกรม หน่วยงานในก ากับ รัฐวิสาหกิจและ
องค์การมหาชน ส่งเฉพาะคะแนน 
การประเมินหลักฐานเชิงประจักษ ์EBIT ข้อ EB 1 - EB 11 
ในไตรมาสที่ 3 เป็น ไฟล์ Excel เท่านั้น 
เรียกดเูอกสารที่เว็บไซต ์ 
www.stopcorruption.moph.go.th เลือกเมน ู
การด าเนินงาน ITA เลือกเมนูป ี2560 
 

ส่ง ศปท. สธ. ทาง 
pankung08@gmail.com  
 

31 กรกฎาคม 
2556 

มาตรา 44  
: KPI 8 
 

นักวิจัยประมวลคะแนน ITA จากแบบส ารวจ 3 แบบ 
และจัดท ารายงานเสนอต่อส านักงาน ป.ป.ท.  
 

ส านักงาน ป.ป.ท. จะเป็นผู้จัดส่งรายงาน 
ผลการประเมิน ITA ให้แก ่ส านักงาน ก.พ.ร.   
ส านักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานที่เข้าร่วมการ
ประเมิน 

11 กันยายน 
2560 

PA : KPI 79 ไตรมาสที่ 4 ประเมินหลักฐานเชงิประจักษ์ EBIT  
ข้อ EB 1 - EB 11  
หน่วยงานระดับจังหวัด  สสอ. และ รพช. จัดส่งแบบส ารวจ
หลักฐานเชิงประจักษ ์EBIT (ใช้ EBIT รอบที ่2 จ านวน 11 
ข้อใหญ่) จ านวน 1 ชุด ต่อ 1 หน่วยงาน พร้อมแนบ
เอกสารหลักฐาน 
 

ส่งผู้ตรวจประเมินระดับเขตสุขภาพ 
หมายเหตุ  ในกรณีดังกล่าวขอให้เป็นการ
บริหารภายในของแต่ละเขตสุขภาพ 

20 กันยายน 
2560 

PA : KPI 79 ผู้ตรวจประเมินระดับเขตสุขภาพ ส่งเฉพาะคะแนน 
การประเมินหลักฐานเชิงประจักษ ์EBIT ข้อ EB 1 - EB 11 
ในไตรมาสที่ 4 เป็น ไฟล์ Excel เท่านั้น 
เรียกดเูอกสารที่เว็บไซต ์ 
www.stopcorruption.moph.go.th เลือกเมน ู
การด าเนินงาน ITA เลือกเมนูป ี2560 
 

ส่ง ศปท. สธ. ทาง 
pankung08@gmail.com  
 

20 กันยายน 
2560 

PA : KPI 79 หน่วยงานระดับกรม หน่วยงานในก ากับ รัฐวิสาหกิจและ
องค์การมหาชน ส่งเฉพาะคะแนน 
การประเมินหลักฐานเชิงประจักษ ์EBIT ข้อ EB 1 - EB 11 
ในไตรมาสที่ 4 เป็น ไฟล์ Excel เท่านั้น 
เรียกดเูอกสารที่เว็บไซต ์ 
www.stopcorruption.moph.go.th เลือกเมน ู
การด าเนินงาน ITA เลือกเมนูป ี2560 
 

ส่ง ศปท. สธ. ทาง 
pankung08@gmail.com  
 

 
ผู้ประสานงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) 
1) นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช      โทร. 0 2590 1330 หรือ 08 1931 5388 
2) นางสาวนิตยา  เหล่าชา            โทร. 0 2590 1330 หรือ 08 1075 0258 
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6 
 

กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

………………………………………………….. 
 
1. ขอบเขตของการประเมิน ITA ของส านักงาน ป.ป.ท. จ านวน 225 หน่วยงาน 

1.1 ส่วนราชการระดับกรม จ านวน 149 หน่วยงาน ขอบเขตการประเมินเฉพาะส่วนกลาง   
ไม่รวมส่วนราชการระดับกรมสว่นกลางที่ตั้งในสว่นภูมภิาค  

          1.2 จังหวัด จ านวน 76 จังหวัด จังหวัดละ 3 หน่วยงาน ได้แก ่ส านักงานจังหวัด  ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด และส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 

                (รวม 76 x 3 = 228 หน่วยงาน)  
 
2. การจัดเก็บข้อมูลบุคลากรเพื่อประกอบการประเมินตามแบบส ารวจ Internal 
           บุคลากร หมายถึง ข้าราชการพลเรือน  พนักงานราชการ สังกัดหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน เป็น 
ผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 ให้หน่วยงานจัดส่งข้อมูล
บุคลากร จ านวน 500 ราย (หากมีน้อยกว่า 500 ราย ให้ส่งข้อมูลทั้งหมด) โดยนักวิจัยจะส ารวจโดยสุ่มตัวอย่าง 
(Sample Survey Research) ด้วยขนาดตัวอย่างที่สอดคล้อง เหมาะสม และมีลักษณะของความเป็นตัวแทน 
ที่ด ี
 
3. การจัดเก็บข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อประกอบการประเมินตามแบบส ารวจ External 
      ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้ที่ติดต่อราชการกับหน่วยงาน เช่น ผู้ใช้บริการ ผู้มาติดต่อขออนุมัติ/อนุญาต 
ตามภารกิจของหน่วยงาน ฯลฯ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้เป็นคู่สัญญา ผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นประมูล ฯลฯ ตลอดจนผู้
ได้รับผลกระทบจากภารกิจของหน่วยงาน  ในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 - 31 มกราคม 2560 (วงรอบต่อ
จากการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) ให้หน่วยงานจัดส่งข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
จ านวน 500 ราย (หากมีน้อยกว่า 500 ราย ให้ส่งข้อมูลทั้งหมด) โดยนักวิจัยจะส ารวจโดยสุ่มตัวอย่าง (Sample 
Survey Research) ด้วยขนาดตัวอย่างที่สอดคล้อง เหมาะสม และมีลักษณะของความเป็นตัวแทนที่ดี 
 
4. การจัดส่งแบบส ารวจเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) 
  แบบส ารวจเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ให้หน่วยงานตอบค าถามโดยใช้ข้อมูล ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 เว้นแต่ข้อค าถามจะก าหนดให้ใช้หลักฐานของปีงบประมาณอ่ืนๆ ทั้งนี้ ให้ส่งค าตอบตาม 
แบบส ารวจฯ พร้อมหลักฐานประกอบ จ านวน 1 ชุดต่อ 1 หน่วยงาน ตามก าหนดเวลา ดังนี้ 
 - รอบที่ 1 จัดส่งภายในวันที่ 31 มกราคม 2560 (นับจากวันประทับตราไปรษณีย์) โดยรอบที่ 1  
จะไม่มีการแจ้งผลคะแนนต่อหน่วยงานและไม่มีการให้หน่วยงานอุทธรณ์ผลคะแนน ทั้งนี้ หน่วยงานไม่สามารถ
ส่งค าตอบของข้อค าถามตามแบบส ารวจเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) รอบที่ 1 มาพร้อมกับแบบส ารวจ
เชิงประจักษ ์(Evidence - Based) รอบท่ี 2 เพ่ือคิดคะแนนเพิ่มเติมได้ 
  - รอบท่ี 2 จัดส่งภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 (นับจากวันประทับตราไปรษณีย์) โดยมีก าหนดแจ้ง
ผลคะแนนเบื้องต้นภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และให้หน่วยงานส่งค าร้องอุทธรณ์ผลคะแนนภายในวันที่ 
15 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้ จะแจ้งผลการอุทธรณ์ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และผลการพิจารณาอุทธรณ์
ถือเป็นสิ้นสุด 

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


