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รายงานการวิเคราะห์ 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 



ค าน า 
 

  สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ฉบับนี้ เพ่ือรวบรวมรายละเอียดผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถาบัน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมไปถึงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของสถาบัน และได้จัดท าแผนปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือให้การด าเนินงานและการปฏิบัติงานมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
ตลอดจนบุคลากรเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ก่อให้เกิดการร่วมมือกัน
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม ยึดมั่นผลประโยชน์สาธารณะเป็นส าคัญ 
 
 

     สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) 
พฤศจิกายน 2562 
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ตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้ พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก  
ให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)” และได้ด าเนินการ
มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วม  
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด ทั้งนี้ การประเมิน ITA ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการพัฒนากรอบการประเมิน และรายละเอียดการประเมินต่าง ๆ เช่น ตัวชี้วัดการ
ประเมิน เครื่องมือการประเมิน วิธีการ ขั้นตอนการประเมิน และเกณฑ์ระดับผลการประเมิน ประกอบกับได้พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment System: ITAS) เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการเก็บข้อมูลและบริหาร
จัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) แบ่งออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้
งบประมาณ (3) การใช้อ านาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพ 
การด าเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงการท างาน (9) การเปิดเผยข้อมูล และ (10) การป้องกัน
การทุจริต โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 3 เครื่องมือ ดังนี้ 

(1) แบบวัดการรับรู้ของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) เป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตน เอง
ประกอบด้วยตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อ านาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไข
ปัญหาการทุจริต 

(2)  แบบวัดการรับรู้ ของผู้ มีส่ วนได้ เสี ยภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) เป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน 
ประกอบด้วยตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงการท างาน 

(3)  แบบตรวจการ เปิ ด เ ผยข้ อ มูลสา ธารณะ  (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) เป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพ่ือให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 

 

 

ส่วนที่ 1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ส าหรับสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ในฐานะองค์การมหาชน ส านักงาน ป.ป.ช. ได้มอบหมาย
ให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด าเนินการส ารวจข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และสังเคราะห์ข้อมูล โดยส านักงาน 
ป.ป.ช. ได้ประกาศผลคะแนนการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562  
โดยสถาบันมีผลการประเมิน 86.97 คะแนน ระดับผลการประเมินอยู่ในระดับ A (ระดับดี) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางที่ 1.1 ผลคะแนนการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตัวช้ีวัด ผลคะแนน (ร้อยละ) 

(1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

1. การปฏิบัติหน้าที่ 86.97 
2. การใช้งบประมาณ 73.10 

3. การใช้อ านาจ 77.08 

4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 79.23 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 69.91 

(2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) 

6. คุณภาพการด าเนินงาน 82.68 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 73.47 

8. การปรับปรุงการท างาน 81.80 
(3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

9. การเปิดเผยข้อมูล 100 
10. การป้องกันการทุจริต 100 

ทั้งนี้  ผลคะแนนต่ ากว่าปี 2561 ซึ่งได้ 92.31 คะแนน เนื่องจากส านักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาเกณฑ์ 
การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index: CPI) ของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม มีการสังเคราะห์ประเด็นการส ารวจของแต่ละแหล่งข้อมูลที่องค์กร
ความโปร่งใสนานาชาติน ามาใช้การประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ท าให้เกณฑ์การประเมินในปี 2562 มีเนื้อหา
ครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริตทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานในการน าไปปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และเพ่ือยกระดับคะแนน 
CPI ของประเทศไทยในระยะยาว โดยมีการจ าแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ซึ่งแตกต่างจากปี 2561 ซึ่งมีเพียง  
5 ตัวชี้วัด 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากส านักงาน ป.ป.ช. 

(1) ส่วน IIT มีคะแนนอยู่ในระดับดี บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่เป็นไปตามหลักการ
ความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่ยังเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจที่มีต่อ  
การบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ควร
เป็นประเด็นการพัฒนาส าหรับหน่วยงานที่ได้คะแนนในระดับดี ได้แก่ 

1) ควรปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม 
2) การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
3) เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
4) จัดให้มีช่องทางเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมีมาตรการ

คุ้มครองผู้ร้องเรียน ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะต้องถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ 
(2) ส่วน EIT มีคะแนนอยู่ในระดับดี บ่งชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพ

การด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูล  
ที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ  
และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบน ทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้  
อย่างไรก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นการพัฒนาส าหรับหน่วยงานที่ได้คะแนนในระดับดี โดยควรด าเนินการอย่างเข้มข้น
มากขึ้น คือ ควรมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน รองลงมาคือการเผยแพร่
ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และมีช่องทางหลากหลาย นอกจากนี้ ควรพัฒนาการด าเนินงาน/  
การให้บริการของหน่วยงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วม 
เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงาน การบริการให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการท างานให้ดีขึ้น 

(3) ส่วน OIT มีคะแนนอยู่ในระดับยอดเยี่ยม โดยมีการวางระบบที่มีความเป็นเลิศเพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ 
ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็นปัจจุบัน ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นทั้งหมดแสดงถึง
ความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ท าให้  
โดยภาพรวมแล้ว หน่วยงานสามารถเป็น “ต้นแบบ” ในการด าเนินงานในด้านความโปร่งใส 
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 สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) มีผลการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 อยู่ที ่86.97 คะแนน ระดับผลการประเมินอยู่ใน ระดับ A (ระดับดี) โดยสามารถวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในแต่ละตัวชี้วัด
ได้ดังนี้ 

กราฟที่ 2.1 คะแนนรายตัวชี้วัด สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) 

 

 

 

 

 

  

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ตารางที่ 2.1 คะแนนรายตัวชี้วัด (จัดอันดับจากสูงสุด-ต่ าสุด) 

อันดับ ตัวช้ีวัด คะแนน 

1 การเปิดเผยข้อมูล 100.00 
2 การป้องกันการทุจริต 100.00 
3 การปฏิบัติหน้าที่ 86.97 
4 คุณภาพการด าเนินงาน 82.68 
5 การปรับปรุงการท างาน 81.80 
6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 79.23 
7 การใช้อ านาจ 77.08 
8 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 73.47 
9 การใช้งบประมาณ 73.10 
10 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 69.91 

 ทั้งนี้ จากผลคะแนนผลการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ าที่สุด  
คือ ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ดังข้อมูลที่แสดงตามตาราง ซึ่งค านิยาม คือ เป็นตัวชี้วัดที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน  
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงาน
จะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดท าแผนงาน 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานเพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน  
ที่จะต้องท าให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรภายใน  
ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงาน นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง 
ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายใน 
และภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการท างานเพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน  
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สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ได้มีแนวทางการด าเนินงาน โดยให้ความส าคัญ
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ในการด าเนินงาน ดังนี้ 

ตารางที่ 2.2 ประเด็นที่ส าคัญและการด าเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ในการด าเนินงาน 

ประเด็นที่ส าคัญ การด าเนินงาน 
1. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานให้ความส าคัญ
กับการต่อต้านการทุจริต 

ผู้บริหารสูงสุดของสถาบันได้ประกาศเจตจ านงสุจริต  
โดยให้ค ามั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

2. การทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการ
ทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 

สถาบันมีการจัดท ารายงานการประเมินความเสี่ยง 
การทุจริตประจ าปี 

3. การจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 

สถาบันมีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประจ าปี 

4. การแก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน สถาบันมีการจัดท าคู่มือมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความ
โปร่งใสและป้องกันการทุจริต 

5. การน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ  
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุง 
การท างานเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

สถาบันมีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ
ภายในไปปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

6. การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน สถาบันมีการจัดท าคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน 
การทุจริต แผนผังแสดงขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน 
และมีการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้ง 
ข้อร้องเรียน และมีการก ากับติดตามกรณีมีข้อร้องเรียน 
โดยมีการรายงานสรุปผลการด าเนินงานข้อร้องเรียน
ประจ าปี 
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 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ได้วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจัดท าแผนปฏิบัติการ 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานและการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนบุคลากรเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ก่อให้เกิดการร่วมมือกันปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม ยึดมั่นผลประโยชน์สาธารณะเป็นส าคัญ สถาบัน
จึงไดจ้ัดท าแผนปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังตารางที่ 3.1  
 

 

ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ตารางที่ 3.1 แผนปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

 

ล าดับ กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ส านักงาน ป.ป.ช. ประชุมชี้แจงกรอบการประเมิน ITA ปี 2563                        

2 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบงานและการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
(ถ้ามี) 

                     

3 เตรียมบุคลากรผู้รับผิดชอบ 
- ผู้ดูแลระบบ (Admin หน่วยงาน) 
- ผู้บริหารที่รับผิดชอบการประเมิน 

                     

4 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ 
- คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน/การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ
ประโยชน์ส่วนรวม 
- การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการท างาน 
(หลักการทรงงาน) 

                     

5 การศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ/ศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง + การท ากิจกรรมจิตอาสาร่วมกับภาคีเครือข่าย/
ชุมชน 

                     

6 การประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจการประเมิน ITA ปี 2563              
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ล าดับ กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 ลงทะเบียนและเปิดใช้งานรหัสผ่านในระบบ ITAS น าเข้าข้อมูล 
เพ่ือเตรียมการประเมิน ได้แก่ จ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  
และข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

                        

8 จัดอบรมเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสให้กับบุคลากร 
ได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การประเมินและน าไปปฏิบัติ 
- ฟังบรรยาย โดย วิทยากรจาก ป.ป.ช. 
- ศึกษาดูงาน 

                       

9 ด าเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบส ารวจ 
พร้อมก ากับติดตามให้ได้ตามที่ก าหนด 
- ช่องทางการตอบแบบส ารวจ IIT 
- ช่องทางการตอบแบบส ารวจ EIT 

                        

10 ด าเนินการประสานกับ OPC น าข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ (ถ้ามี)                        

11 ด าเนินการตอบค าถามแบบส ารวจ OIT                         
12 ผู้รับจ้างประเมินเก็บรวบรวมข้อมูลแบบส ารวจ EIT และตรวจสอบ 

และให้คะแนนแบบส ารวจ OIT (ส านักงาน ป.ป.ช. ด าเนินการ) 
                       

13 ผู้รับจ้างประเมินสรุปผลและให้ข้อเสนอแนะระบบประมวลผล 
การประเมิน (ส านักงาน ป.ป.ช. ด าเนินการ) 

                        

14 ส านักงาน ป.ป.ช.ประกาศผลคะแนน ITA              ต.ค. 63 
 หมายเหตุ : กิจกรรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 


