
 
 

ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ที ่ ช่วงระยะเวลา ขั้นตอน/การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 7 ธันวาคม 2565 ส านักงาน ป.ป.ช. ประกาศปฏิทินและคู่มือการประเมิน ITA ส านักงาน ป.ป.ช. 
2 8 ธันวาคม 2565 จัดท า ร่าง ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคณุธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  

กองนโยบายและแผน 

3 21 ธันวาคม 2565 ประชุมคณะกรรมการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งท่ี 2/2565 

กองนโยบายและแผน 

4 22 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยัพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
ร่าง ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : 
ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

คณะกรรมการบรหิาร
มหาวิทยาลยั 

5 1-31 มกราคม 2566 ลงทะเบียนการประเมนิ ITA และน าเข้าข้อมูลประกอบการประเมิน ITA  
มีขั้นตอนดังนี ้
1) ผู้ดูแลระบบและผู้บริหารลงทะเบียนการประเมิน ITA 
2) ผู้ดูแลระบบน าเข้าข้อมลูผูม้ีส่วนได้เสียภายในและข้อมูลผู้มสี่วนได้
เสียภายนอก 
3) ผู้บริหารตรวจสอบและอนุมัติขอ้มูลผูม้ีส่วนได้เสียภายในและข้อมลู
ผู้มีส่วนไดเ้สียภายนอก 

กองนโยบายและแผน 

6 1 มกราคม -  
30 มิถุนายน 2566 

การเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้ม ีส่วนได ้ส่วนเส ียภายใน (IIT)  
มีขั้นตอนดังนี ้
1) ผู้ดูแลระบบเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัด 
IIT โดยค านึงถึงความครอบคลุมของบุคลากรทุกส่วนงานและทุกระดับ  
2) ผู้ดูแลระบบก ากับตดิตามให้ผู้มสี่วนไดส้่วนเสียภายในเข้ามาตอบ
ตามระยะเวลาที่ก าหนดให้ไดม้ากที่สุดและไม่น้อยกว่าจ านวนกลุม่
ตัวอย่างขั้นต่ าตามที่ก าหนด  

1. กองนโยบายและแผน 
2. ผู้รับผดิชอบ
ด าเนินการ IIT จาก
คณะ/ส านัก/สถาบัน 

7 1 มกราคม -  
30 มิถุนายน 2566 

การเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้ม ีส่วนได ้ส่วนเส ียภายนอก (EIT) 
มีขั้นตอนดังนี ้
ส่วนท่ี 1 ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการเข้าตอบด้วยตนเอง 
1) ผู้ดูแลระบบเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัด 
EIT โดยค านึงถึงความสะดวกของผู้มาติดต่อหรือผู้รับบริการในการ
เข้าถึงช่องทางการตอบแบบวัด EIT 

1. กองนโยบายและแผน 
2. ผู้รับผดิชอบ
ด าเนินการ EIT จาก
คณะ/ส านัก/สถาบัน 



~ 2 ~ 
 

ที ่ ช่วงระยะเวลา ขั้นตอน/การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
2) ผู้ดูแลระบบก ากับติดตามให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าตอบ
แบบวัด EIT ตามระยะเวลาที่ก าหนดให้ได้มากที่สุดและไม่น้อยกว่า
จ านวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าตามที่ก าหนด 
ส่วนท่ี 2 ผู้ประเมินจัดเก็บข้อมูล 
หน่วยประเมินด าเนินการวิเคราะห์ คัดเลือกและเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอกโดยค านึงถึงข้อมูลที่มีคุณภาพและเป็นไปตาม       
หลักทางวิชาการ และมีจ านวนไม่น้อยกว่าที่ก าหนด ทั้งนี้ ผู้มาติดต่อ
หรือรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
สามารถเข้าตอบแบบวัด EIT ของหน่วยงานภาครัฐดังกล่าวได้ด้วย
ตนเองโดยตรงท่ีเว็บไซต ์https://itas.nacc.go.th 

8 1 มกราคม -  
30 เมษายน 2566 

การเก็บข้อมูลแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ มีขั้นตอนดังนี ้
1) ผู้ดูแลระบบรายงานข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตาม 
แบบวัด OIT  
2) ผู้บริหารตรวจสอบและอนุมัติขอ้มูลการเปิดเผยข้อมลูสาธารณะ
ตามแบบวัด OIT 

กองนโยบายและแผน 

9 27 มกราคม 2566 ผู้ก ากับและผูร้ับผดิชอบด าเนินการฯ รายงานข้อมลูการเปิดเผยข้อมลู
สาธารณะตามแบบวัด OIT ที่กองนโยบายและแผน ครั้งท่ี 1 

ผู้ก ากับและผูร้ับผดิชอบ
ด าเนินการ OIT 

10 20 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ก ากับและผูร้ับผดิชอบด าเนินการฯ รายงานข้อมลูการเปิดเผยข้อมลู
สาธารณะตามแบบวัด OIT ที่กองนโยบายและแผน ครั้งท่ี 2 

ผู้ก ากับและผูร้ับผดิชอบ
ด าเนินการ OIT 

11 20 มีนาคม 2566 ผู้ก ากับและผูร้ับผดิชอบด าเนินการฯ รายงานข้อมลูการเปิดเผยข้อมลู
สาธารณะตามแบบวัด OIT ที่กองนโยบายและแผน ครั้งท่ี 3 

ผู้ก ากับและผูร้ับผดิชอบ
ด าเนินการ OIT 

12 28 มกราคม -  
31 มีนาคม 2566 

ผู้ดูแลระบบรายงานข้อมลูการเปิดเผยข้อมลูสาธารณะตามแบบวัด 
OIT ในระบบ ITAS 

ผู้ดูแลระบบ 

13 10 เมษายน 2566 ประชุมคณะกรรมการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
- ผู้ก ากับและผู้รับผิดชอบด าเนินการฯ ตรวจสอบข้อมลูการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะตามแบบวัด OIT ในระบบ ITAS 
- ผู้บริหารตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลการเปิดเผยข้อมลูสาธารณะ 
ตามแบบวัด OIT ในระบบ ITAS 

1. ผู้บริหาร 
2. ผู้ก ากับแล
ผู้รับผิดชอบด าเนินการฯ 

14 30 เมษายน 2566 วันสุดท้ายของการอนุมตัิข้อมูลการเปิดเผยข้อมลูสาธารณะตาม 
แบบวัด OIT ในระบบ ITAS 

1. ผู้บริหาร 
2. กองนโยบายและแผน 

15 1-31พฤษภาคม 2566 การให้คะแนนแบบวัด OIT  
- หน่วยประเมินด าเนินการตรวจสอบการเปิดเผยข้อมลูและพิจารณา
ให้คะแนนแบบวัด OIT ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

หน่วยประเมิน ของ 
ส านักงาน ป.ป.ช. 
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ที ่ ช่วงระยะเวลา ขั้นตอน/การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
16 1-15 มิถุนายน 2566 ช้ีแจงเพิ่มเติมแบบวัด OIT 

- ในกรณีที่หน่วยงานเห็นว่าผลการให้คะแนนแบบวัด OIT ไม่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดผู้ดูแลระบบอาจแจ้งขอช้ีแจงรายละเอียด 
เพิ่มเตมิต่อหน่วยประเมินไดต้ามวธิีการที่ก าหนด 

1. ผู้บริหาร 
 

2. ผู้ก ากับแล
ผู้รับผิดชอบด าเนินการฯ 

17 16-30 มิถุนายน 
2566 

ยืนยันแบบวัด OIT 
- หน่วยประเมินด าเนินการพิจารณาข้อขี้แจงเพิ่มเติมของหน่วยงาน
ตามที่ได้รับแจ้ง จากน้ันท าการแกไ้ขหรือยืนยันผลคะแนนแบบวัด OIT
ตามวิธีการที่ก าหนด 

หน่วยประเมิน ของ 
ส านักงาน ป.ป.ช. 

18 1-31 กรกฎาคม 2566 สรุปผลและจดัท ารายงานผลการประเมิน 
- หน่วยประเมินด าเนินการสรุปผลการประเมินพร้อมทั้งจัดท า
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมประกอบรายงานผลการประเมิน 

หน่วยประเมิน ของ 
ส านักงาน ป.ป.ช. 

19 1-31สิงหาคม 2566 ประกาศและเผยแพรผ่ลการประเมิน 
- หน่วยประเมินด าเนินการเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการ 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณากลั่นกรอง และประกาศเผยแพรผ่ลการ
ประเมินต่อสาธารณะ 

หน่วยประเมิน ของ 
ส านักงาน ป.ป.ช. 

 


