
ขั้นตอนการรับการประเมิน แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) 

ขั้นตอน วันที่กำหนดเสร็จ
เอกสารที่ต้อง

ใช้

1.ให้ อปท.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแบบสำรวจหลักฐานเชิง

ประจักษ์ รอบที่ 1 (EBIT1) และ รอบที่ 2 (EBIT2)  website: 
www.husoacademic.com/ita

วันนี้- 30 ต.ค 2560
แบบ EBIT1 
แบบ EBIT22.สั่งพิมพ์เอกสาร EBIT1 และ EBIT2และกรอกข้อมูลในแบบ

สำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ รอบที่ 1 (EBIT1) และรอบที่ 2 
(EBIT2)

3.ส่งแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ อปท.ได้ประเมินตนเอง
แล้วผ่านทางไปรษณีย์ โดยวงเล็บที่หน้าซองมุมขวาล่างว่า EBIT 
มายัง  “ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 10220 เบอร์ติดต่อ 083-247-7120”

ภายในวันที่ 10 
พฤศจิกายน 2560

4.อปท. รอผู้ประเมินประสานกลับไปเพื่อร่วมกันกำหนดวันลงพื้น
ที่ตรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ณ อปท.แต่ละแห่ง

ภายใน 7 วันทำการ
หลังจากผู้ประเมิน
ได้รับเอกสาร

5.อปท.ยืนยันเวลาการลงพื้นที่ตรวจประเมินหลักฐานเชิง
ประจักษ์ โดยส่งแบบยืนยันการรับตรวจประเมินหลักฐานเชิง
ประจักษ์ มายัง email: ITA.PNRU@gmail.com โดยใช้หัวข้อ
ว่า  EBIT confirm ขื่อหน่วยงานของท่าน เช่น EBIT confirm 
ทน.นนทบุรี เป็นต้น

ยืนยันภายใน 3 วัน
ทำการหลังจากที่ได้
รับการประสาน
กำหนดวันลงพื้นที่

แบบยืนยันการ
รับตรวจ
ประเมินหลัก
ฐานเชิง
ประจักษ์

6.ผู้ประเมินลงพื้นที่ตรวจประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ 6 พ.ย.- 27 ธ.ค.60

7. ผู้ประเมินส่งเอกสารรายงานผลคะแนนดัชนีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ

18 ธ.ค.60- 17 
ม.ค.61

8. เปิดรับคำร้องอุทธรณ์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสผ่านทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้อ 3

21 ธ.ค. 60- 31 
ม.ค.61

แบบคำร้อง
อุทธรณ์

http://www.husoacademic.com/ita
mailto:ITA.PNRU@gmail.com


ขั้นตอนการรับการประเมิน แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT) 

ขั้นตอน
วันที่กำหนด
เสร็จ

เอกสารที่ต้องใช้

1. อปท.รวบรวมรายชื่อบุคลากรทุกคน โดยมีรายละเอียดดังนี้  
1). มีอายุการปฏิบัติงานเกิน 1 ปี  
2). รายละเอียดของแต่ละบุคคลประกอบด้วย  
     2.1) ช่ือ-นามสกุล 
     2.2) หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 
     2.3) email address ที่ใช้งานเป็นประจำ 
3). บันทึกแบบฟอร์มรายชื่อ โดยใช้นามสกุล .docx  
4). ส่งไฟล์รายชื่อมายัง ITA.PNRU@GMAIL.COM โดยตั้งชื่อ
หัวข้อว่า ชื่ออปท.ของท่าน IIT ยกตัวอย่างเช่น อบจ.นนทบุรี IIT 
    หมายเหตุ 1 ในกรณีที่บุคลากรท่านใดไม่มีอีเมลล์ให้กรอกในช่อง
อีเมลล์ให้ว่า ทำแบบสำรวจบนกระดาษ

ภายในวันที่ 30 
ตุลาคม 2560

แบบฟอร์มราย
ชื่อบุคลากร

2.1 สำหรับผู้ที่ประสงค์ทำแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน(IIT) ผ่านทางอินเทอร์เน็ต มีขั้นตอนดังนี้ 
1). เข้าไปที่ website: WWW.HUSOACADEMIC.COM/ITA  
2). คลิ๊กเลือก ทำแบบสำรวจ ซึ่งอยุ่บริเวณขวามือของหน้าจอท่าน  
3). ให้เลือกอำเภอของท่าน แล้วจึงเลือกโลโก้หน่วยงานของท่าน  
4). เมื่อท่านเข้าสู่ระบบออนไลน์แล้ว ท่านจะต้องใส่รหัสที่ท่านได้รับ
มาให้ถูกต้อง และจะต้องระบุชื่อหน่วยงานของท่านเป็นชื่อเต็ม เช่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร (เข้าระบบได้) อบต.ละหาร (ไม่
สามารถเข้าระบบได้)  
5). เลือกคำตอบแต่ละข้อที่ตรงกับความคิดเห็น เมื่อทำแบบสำรวจ
ครบทุกข้อ ให้กดปุ่มส่ง ถือเป็นการเสร็จสิ้น 
หมายเหตุ  เพื่อเป็นการอนุเคราะห์ความสะดวกให้บุคลากรตอบ
ความเห็นผ่านทางอินเทอร์เน็ต อปท.สามารถจัดหาหรือระบุเครื่อง
คอมพิวเตอร์ให้บุคลากรทำการตอบประเมินความคิดเห็น

6-16 
พฤศจิกายน 
2560

2.2 สำหรับผู้ที่ไม่มีอีเมลล์ ขอให้ผู้รับผิดชอบนัดหมายกับบุคลากร
ของท่านเพื่อมาตอบแบบสำรวจในวันและเวลาที่ผู้ประเมินลงพื้นที่
ตรวจประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์  ทั้งนี้หากบุคลากรท่านนั้นไม่
สามารถตอบแบบสำรวจความคิดเห็นได้ในวันที่ผู้ประเมินลงพื้นที่ 
ให้ผู้บริหารท้องถิ่น (นายก อปท.หรือ ปลัด อปท. ลงลายมือพร้อม
เหตุผลรับรอง)

6 พ.ย.- 27 
ธ.ค.60

http://WWW.HUSOACADEMIC.COM/ITA


ขั้นตอนการรับการประเมิน แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) 

ขั้นตอน วันที่กำหนดเสร็จ เอกสารที่ต้องใช้

1. อปท.รวบรวมรายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก (EIT) จำนวน 20 คน ประกอบด้วย ประชาชนผู้รับ
บริการ คู่สัญญาที่ได้รับงาน และคู่สัญญาที่ไม่ได้รับงาน กรอกราย
ชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ ในแบบฟอร์มรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียภายนอก มีรายละเอียดดังนี้ 
   1). ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นประกอบด้วย 
        1.1) ประชาชนผู้รับบริการ  
        1.2) คู่สัญญาที่ได้รับงาน และ  
        1.3) คู่สัญญาที่ไม่ได้รับงาน  
    2). รายละเอียดของแต่ละบุคคลประกอบด้วย  
        2.1) ช่ือ-นามสกุล 
        2.2) หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้  
3. บันทึกแบบฟอร์มรายชื่อ โดยใช้นามสกุล .docx  
4. ส่งไฟล์รายชื่อมายัง ITA.PNRU@GMAIL.COM โดยตั้งชื่อ
หัวข้อว่า ชื่ออปท.ของท่าน EIT ยกตัวอย่างเช่น อบจ.นนทบุรี EIT

ภายในวันที่ 30 

ตุลาคม 2560 
แบบฟอร์มรายชื่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก

2. ผู้ประเมินลงสุ่มเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก (EIT) (เป็นกระดาษ) ในเขตพื้นที่ของ อปท. โดยผู้
ประเมินจะแจ้งให้ อปท.ทราบก่อนลงสุ่มเก็บข้อมูล  

ระหว่างวันที่ 6 
พฤศจิกายน- 21 
ธันวาคม 256

mailto:ITA.PNRU@GMAIL.COM

