
 

  
 

 
 

แผนปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA)  
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตุลาคม ๒๕๖๓  
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ค าน า 

การจัดท าแผนปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครั ฐ 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต ระยะที่ ๓ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โดยคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบให้

หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตาม 

ที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ก าหนด 

ในการนี้ สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) จึงได้จัดท า แผนปฏิบัติการ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 

Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

 

 

ส านักยุทธศาสตร์และแผน 

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) 
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สารบัญ 

            หน้า 

บทที่ ๑ บทน า            

๑. หลักการและเหตุผล         ๔ 
๒. วัตถุประสงค์          ๕ 
๓. เป้าหมาย          ๕ 
๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ         ๕ 

บทที่ ๒ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

          (Integrity and Transparency Assessment : ITA)      

 ผลการประเมินภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓    ๖ 

 ผลการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓      ๖ 

บทที่ ๓ แผนปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 

 (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๙ 
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บทที่ ๑ บทน า 

หลักการและเหตุผล 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือ
การประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)” การประเมิน ITA ได้เริ่ม
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นตามล าดับ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ 
ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่ส านักงาน ป.ป.ช.  
ก าหนด ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ศึกษาทบทวนรายละเอียดแนวทางการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการออกแบบการขับเคลื่ อนการประเมิน 
อย่างเป็นระบบ ลดภาระของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลดการใช้จ่ายงบประมาณและเพ่ิมประสิทธิภาพของการป้องกัน
การทุจริตเชิงรุก ประกอบกับได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment System: ITAS) ซึ่งเป็น
ศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ทันสมัย สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และท าให้การด าเนินการ
ประเมินสามารถท าได้อย่างรวดเร็วและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ จากความส าคัญของการประเมิน ITA 
ดังกล่าว ท าให้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ได้น าผลการประเมิน ITA ไปก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ โดยใน
ระยะแรก (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ก าหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์  
๘๕ คะแนนขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ตระหนักเป็นอย่างยิ่งถึงความจ าเป็น 
ในการป้องกันปราบปรามการทุจริต จึงมุ่งมั่นด าเนินมาตรการต่าง ๆ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยส านึกรู้คุณค่า 
และเชื่อว่าปัจจัยความส าเร็จที่ส าคัญของการด าเนินภารกิจให้มีคุณภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถาบัน 
ในการเป็นสะพานเชื่อมต่อ (Connector) ระหว่างหลักมาตรฐานระหว่างประเทศสู่การปฏิบัติในประเทศไทย 
และประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาค โดยเฉพาะในมิติด้านหลัก “นิติธรรม” “การป้องกันอาชญากรรม” และการพัฒนา 
“กระบวนการยุติธรรมทางอาญา” ให้เกิดผลอันเป็นรูปธรรม อันจะเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศให้มั่นคงและยั่งยืน  
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ดังนั้น เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐสู่การปฏิบัติ เพ่ือเป็น
กลไกส าคัญที่จะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระท าที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ 
ในภาครัฐให้ด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง สถาบันจึงเห็นความส าคัญของการประเมิน ITA ซึ่งถือเป็นเครื่องมือหนึ่ง 
ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ ได้มีส่วนร่วมกันส่งเสริมให้การบริหารราชการของประเทศไทยให้เป็นไปอย่าง 
มีคุณธรรมและความโปร่งใส และส่งผลให้การทุจริตในภาพรวมของประเทศลดน้อยลงไปได้  ไม่มากก็น้อย  
ซึ่งในระยะยาวยังสามารถสะท้อนถึงการรับรู้ในระดับสากลได้อีกด้วย จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : 
ITA) เพ่ือให้ความรู้ ปลูกจิตส านึก สร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต เสริมสร้างคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนช่วยยกระดับธรรมาภิบาลในหน่วยงานต่อไป 

วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

๒. เพ่ือยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

๓. เพ่ือให้ความรู้ ปลูกจิตส านึก สร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต เสริมสร้างคุณธรรมความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

เป้าหมาย 

๑. ระดับคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถาบัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 
๒. บุคลากรของสถาบันมีความรู้ มีจิตส านึก ต่อต้านการทุจริต และมีคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. ระดับคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถาบัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 
๒. บุคลากรของสถาบันมีความรู้ มีจิตส านึก ต่อต้านการทุจริต และมีคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
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บทที่ ๒ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

ผลการประเมินภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ 

สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ได้เข้าร่วมการประเมิน ITA อย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลคะแนนอยู่ที่ร้อยละ ๗๘.๕๗ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลคะแนนอยู่ที่ร้อยละ ๘๗.๕๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลคะแนนอยู่ที่ร้อยละ 
๙๒.๓๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลคะแนนอยู่ที่ร้อยละ ๘๖.๙๗ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลคะแนน
อยู่ที่ร้อยละ ๙๐.๙๐ 

 
ผลการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) แบ่งออกเป็น ๑๐ ตัวชี้วัด ได้แก่ (๑) การปฏิบัติหน้าที่ (๒) การใช้งบประมาณ  
(๓) การใช้อ านาจ (๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (๖) คุณภาพการด าเนินงาน  
(๗) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (๘) การปรับปรุงระบบการท างาน (๙) การเปิดเผยข้อมูล และ (๑๐) การป้องกัน 
การทุจริต โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ๓ เครื่องมือ ดังนี้ 

(๑) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) เป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอ ง 
ประกอบด้วยตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อ านาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไข
ปัญหาการทุจริต 
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(๒) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ เสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) เป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน 
ประกอบด้วยตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงการท างาน 

(๓) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) เป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 

รายละเอียดผลการประเมิน ผลคะแนนในแต่ละตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ปรากฏดังตาราง 

ตัวช้ีวัด 
ผลคะแนน 
ปี ๒๕๖๓ 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) 
๑. การปฏิบัติหน้าที่ ๘๖.๔๑ 

๒. การใช้งบประมาณ ๗๒.๓๗ 
๓. การใช้อ านาจ ๗๘.๗๓ 

๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการ ๗๙.๓๐ 

๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต ๗๕.๑๔ 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) 

๖. คุณภาพการด าเนินงาน ๙๓.๙๖ 

๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร ๙๒.๐๙ 
๘. การปรับปรุงการท างาน ๙๒.๑๙ 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
๙. การเปิดเผยข้อมูล ๙๗.๗๘ 

๑๐. การป้องกันการทุจริต ๑๐๐.๐๐ 

คะแนนที่ได ้ ๙๐.๙๐ 

 

  



๘ 
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากคณะประเมิน ITA ของสถาบัน 

จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) 
ประจ าปี ๒๕๖๓” ที่ก าหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ ๘๐ จะต้องมีผลคะแนน ๘๕ คะแนนขึ้นไป 
ภายในปี ๒๕๖๕ พบว่า  

- แบบวัดที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (๘๕ คะแนนขึ้นไป) คือ แบบวัด EIT (External Integrity and 
Transparency Assessment) และ OIT (Open Data Integrity and Transparency Assessment) ซึ่งสะท้อน
คุณภาพการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการให้บริการ
ผ่านระบบ e-service ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และง่ายต่อการเข้าถึง 

- แบบวัดที่มีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ ๘๕) คือ แบบวัด IIT (Internal Integrity and 
Transparency Assessment) ซึ่งเป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ การใช้จ่าย
งบประมาณและทรัพย์สินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

 จึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปีถัดไปดังต่อไปนี้ 
๑) การปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบในการให้บริการ

อย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการได้โดยง่าย 
สะดวก และเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งก าหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณา
ให้คุณ ให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ 

๒) การใช้งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน ตลอดจน
การจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ าเสมอ 

๓) การใช้อ านาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล  จัดท ารายละเอียดของต าแหน่งงาน  
(job description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดรับฟั ง 
ความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดท าคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบ 
การก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม - คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด 

๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานเพ่ือประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม  
มีจิตสาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถ โดยจัดท ามาตรการการป้องกัน  
และมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการท างานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก ที่ส าคัญ
ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัย
และมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 



๙ 
 

บทที่ ๓ แผนปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินการ

ของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : 

ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ล าดับ กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

หมายเหตุ ไตรมาส ๑ 
(ต.ค. - ธ.ค. ๖๓) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค. - มี.ค. ๖๔) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๔) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค. - ก.ย. ๖๔) 

๑ ส านักงาน ป.ป.ช. ประชุมชี้แจงกรอบการ
ประเมิน ITA ปี ๒๕๖๔ 

✓ ✓    

๒ ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข/เพ่ิมเติม ข้อมูล 
ที่ต้องเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ 

 ✓ ✓   

๓ ปรับปรุงประกาศเจตจ านงสุจริตในการ
บริหารองค์กร 

✓ ✓ ✓   

๔ เตรียมบุคลากรผู้รับผิดชอบ 
- ผู้ดูแลระบบ (Admin หน่วยงาน) 
- ผู้บริหารที่รับผิดชอบการประเมิน 

 ✓    

๕ จัดท า และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

✓ ✓ ✓ ✓  

๖ ลงทะเบียนและเปิดใช้งานรหัสผ่านใน
ระบบ ITAS น าเข้าข้อมูลเพ่ือเตรียมการ
ประเมิน ได้แก่ จ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน  และข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก 

  ✓   

๗ จัดอบรมเรื่องการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสให้กับบุคลากรได้มีความรู้
ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การประเมินและ
น าไปปฏิบัติ โดย วิทยากรจาก ป.ป.ช. 

  ✓   



๑๐ 
 

ล าดับ กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

หมายเหตุ ไตรมาส ๑ 
(ต.ค. - ธ.ค. ๖๓) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค. - มี.ค. ๖๔) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๔) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค. - ก.ย. ๖๔) 

๘ ด าเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ช่องทางการตอบแบบส ารวจ พร้อมก ากับ
ติดตามให้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด  
- ช่องทางการตอบแบบส ารวจ IIT 
- ช่องทางการตอบแบบส ารวจ EIT 

  ✓   

๙ ด าเนินการประสานกับ OPC น าข้อมูลขึ้น
เว็บไซต์ 

  ✓   

๑๐ ด าเนินการตอบค าถามแบบส ารวจ OIT   ✓   

๑๑ ผู้รับจ้างประเมินเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ
ส ารวจ EIT และตรวจสอบและให้คะแนน
แบบส ารวจ OIT 
(ส านักงาน ป.ป.ช. ด าเนินการ) 

   ✓  

๑๒ ผู้รับจ้างประเมินสรุปผลและให้ข้อเสนอแนะ
ระบบประมวลผลการประเมิน 
(ส านักงาน ป.ป.ช. ด าเนินการ) 

   ✓  

๑๓ ส านักงาน ป.ป.ช.ประกาศผลคะแนน ITA     ✓  

 
หมายเหตุ : กิจกรรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


