
รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 
ในการดําเนินงานของเทศบาลนครนครราชสีมา 

ตามคําส่ังท่ี 207/๒๕๖3  ลงวันที่  2๕ มกราคม  ๒๕๖3 
คร้ังที่ 1/๒๕๖3 วันท่ี 18  มีนาคม ๒๕๖3  เวลา 10.00 น.  

ณ หองประชุมช้ัน 2 สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครนครราชสีมา 
******************* 

ผูเขารวมประชุม 
๑.นายพงษเลิศ  สุภัทรวณิชย รองนายกเทศมนตรี ประธาน 
2.นายสันติ      เกิดโมฬี             รองปลัดเทศบาล                  กรรมการ 
3.นายกัมปนาท  บุตรโต รองปลัดเทศบาล        กรรมการ 
4.นายศิระ       จันทวร              รองปลัดเทศบาล        กรรมการ 
5.นายพิทยา     ค้ําชู                 หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล               กรรมการ 
6.นายวรเศรษฐ พฤติศาสตร         ผูอํานวยการสวนควบคุมอาคารและผังเมือง      กรรมการ 
7.นายนัชรัศม ชูหิรัญญวัฒน         ผูอํานวยการสวนการโยธา               กรรมการ 
8.นางสายชล    มือขุนทด           ผูอํานวยการสวนสงเสริมสาธารสุขฯ      กรรมการ 
9.นางสาววันทนี ฮิมหม่ันงาน       ผูอํานวยการสวนบริหารธุรกิจประปา       กรรมการ 
10.นายพนมวันท ทองโคกสูง      ผูอํานวยการสวนบริการซอมและบํารงุ       กรรมการ 
11.นางสาวนิตยา  เพลิดจันทึก    ผูอํานวยการสวนบริหรการคลัง                  กรรมการ 
12.นางเนตรดาว ทองประกอบ    ผูอํานวยการสวนพัฒนารายได                     กรรมการ 
13.นายบุญเชิด  พิณปรุ                      หัวหนาฝายปกครอง                           กรรมการ 
14.นายพูนศักดิ์  วัฒนธนาพันธุ             หัวหนาฝายอํานวยการ                              กรรมการ 
15.นางสาวมนัสนันท คําพูนธนานันท หัวหนาฝายรับถายโอนภารกิจ            กรรมการ 
16.นางสําราญ  นึกกระโทก         หัวหนาฝายพัสดุและทรัพยสิน                     กรรมการ 
17.นางปรานอม พันธุรักษ         หัวหนาฝายสถิติการคลัง                            กรรมการ 
18.นางพักตรวิภา ถาวรคุณ        หัวหนาฝายพัฒนารายได                           กรรมการ 
19.นางภัทรริดา  ชมกลาง          หัวหนาฝายผลประโยชนและกิจการพาณิชย            กรรมการ 
20.นางวทันยา  แสนสุข             หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป                       กรรมการ 
21.นายชัชวาล วัฒนบรรจง          หัวหนาฝายควบคุมอาคาร                          กรรมการ 
22.นายธีระพงษ สื่อกลาง            หัวหนาฝายผังเมือง          กรรมการ 
23.พรชัย พงษดี                       หัวหนาฝายสาธารณูปโภค                  กรรมการ 
24.นายศุภกิจ เนตรพิทูร              หัวหนาฝายสวนสาธารณะ                          กรรมการ 
25.นายมังกร ชอนแกว                หัวหนาฝายศูนยเคร่ืองจักร                         กรรมการ 
26.นายพงษศิริ  ใจสําราญ            หัวหนาฝายจัดการคุณภาพน้ํา         กรรมการ 
27.นายบุญลือ ราชสูงเนิน             หัวหนาฝายกิจการโรงเรยีน         กรรมการ 
28.นายวิษณุ แสงพันธุ                หัวหนาฝายสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม        กรรมการ 
29.นางอําไพ บุราคร                  หัวหนาฝายการเงนิ/บัญชี                           กรรมการ 
30.นางเบญจวรรณ คงมา              หัวหนาฝายพัสดุ                                      กรรมการ 
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31.นายสุขสันต  จันทรวงศ    หัวหนาฝายพัฒนารายได         กรรมการ 
32.นายประสงค การสูงเนิน   หัวหนาฝายติดตั้ง                                    กรรมการ 
33.นางภัทรวดี  ปรินแคน                   ผูอํานวยการกองสวัสดิการฯ                        กรรมการ 
34.นางนพวรรณ ใบสูงเนิน                  หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน                            กรรมการ 
35. นางอรทัย  พงษพิมาย                   หัวหนาฝายสังคมสงเคราะห                        กรรมการ 
36.นางกัลยนภัส  วรรณวิจิตร               ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน            กรรมการ 
37.นางสาวประไพพิศ  รัตนประสพ   หัวหนาฝายแผนและงบประมาณ                 กรรมการ 
38.นายสายชล  ประณีตพลกรัง      หัวหนาฝายบริการและเผยแพรวิชาการ       กรรมการ 
39.นายสุรสิทธ์ิ  เฝาทรัพย      หัวหนางานกฎหมายและคดี         กรรมการ 
40.นายวัศพล   เนียมวัฒนะ     หัวหนางานนิติกรรมและสัญญา                    กรรมการ 
41.นางเสาวคนธ  เจริญวัฒน    หัวหนางานวิเคราะหระบบสารสนเทศ            กรรมการ 
42.นายสมเกียรติ คําเพราะ       นิติกรชํานาญการ                                    กรรมการ 
43.นางสาวปยาภรณ  อาจารยานนท    นิติกรปฏิบัติการ                                     กรรมการ 
44.นายกิตติคุณ ศรีทุมมา   นกัวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ                กรรมการ 
45. นางสาวศิริพร  กองแกว   หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป                       กรรมการ 
46.นางกอบแกว  ไทมะณี      หัวหนาแผนงานสาธารณสุข                        กรรมการ 
47.นางสาววรัญญ แฝงดานกลาง  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ                    กรรมการ 
48.นายอํานาจ บุตรโต          ผูอํานวยการร.ร.ท.5 (วัดปาจิตตสามัคค)ี        กรรมการ 
49.จ.ส.อ.สมพล อยูหมื่นไวย    หัวหนาฝายผลิต 1                                  กรรมการ 
50.นางสาวสุวรรณี พรมประสิทธ์ิ  นักประชาสัมพันธปฎิบัติการ                       กรรมการ 
51. นายยุทธกิจ  แยมโคกสูง  ผูชวยนักวิชาการคอมพิวเตอร                     กรรมการ 
52.นายทศพร  ดสีุทธิ  ผูชวยนักวิชาการคอมพิวเตอร                     กรรมการ 
53.นางสาวสุธัญญารัตน  พานโน   ผูชวยนิติกร         กรรมการ 
54.นายกิตติวัฒน        ดานกลาง   ผูชวยนักจัดการงานทั่วไป        กรรมการ 
55.นางสาวณัฐกรณ   ฤทธิ์ชัยสง          พนักงานจางท่ัวไป                                  กรรมการ 
56. นางสาวจิดาภา เรืองเดช    นิติกรชํานาญการ                        กรรมการและเลขานุการ 
 

เปดประชุมเวลา  10.00  น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑      เร่ืองท่ีประธานแจงใหทราบ 
นายพงษเลิศ สุภัทรวณิชย    กลาวเปดการประชุมพรอมทั้งแจงที่ประชุมวา ดวยการประเมินคณุธรรมและ 
                                  ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and  
                                  transprency Assessment : ITA) ถูกกําหนดใหเปนกลยุทธที่สําคัญของ 
                                  ยุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจรติ ระยะที่ 3 
                                  (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งถือเปนการยกระดับใหการประเมินคุณธรรมและความ 
                        โปรงใสในการดําเนนิของหนวยงานภาครัฐ ที่หนวยงานภาครบัทั่วประเทศตอง  
                                  ดําเนินการ โดยมุงหวังใหหนวยงานภาครัฐที่เขารับการประเมินไดรับทราบผล 
                                  การประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหนวยงานในดวยคุณธรรม 
                                  และความโปรงใสในการดาํเนินงานไดอยางเหมาะสม โดยใชแนวทางการประเมิน 



                                  และเคร่ืองมือการประเมินตามที่สํานักงาน ป.ป.ช.กําหนด ดังนั้น เพื่อให  
                                  ดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาลนคร 
                                  นครราชสีมา (Integrity and transprency Assessment : ITA)การประเมิน 
                                  ITA ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนไปภายใตแนวคดิ “Open to  
                  Transparency” ซึ่งเปนหลักการพื้นฐานสําคัญของการประเมิน ITA ที่มาจาก 
         การ “เปด” 2 ประการ คอื “เปดเผยขอมูล” ของ หนวยงานภาครัฐเพื่อให 
 สาธารณชนไดรับทราบและสามารถตรวจสอบการดําเนินงานได และ “เปด 
 โอกาส” ให ผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานภาครัฐ ทั้งเจาหนาที่ภายใน 
 หนวยงาน และประชาชนผูรับบริการหรอืติดตอ กับหนวยงานภาครฐัไดเขามามี 
 สวนรวมประเมินหรือแสดงความเห็นตอหนวยงานภาครัฐผานการประเมิน ITA 
  ซึ่งการ “เปด” ทั้ง 2 ประการขางตนนั้นจะชวยสงเสริมใหหนวยงานภาครัฐมี 
 ความโปรงใสและนําไปสูการ ตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกภาค 
 สวนและไมไดมุงเนนใหหนวยงานที่เขารบัการ ประเมินปฏิบัติเพียงเพ่ือใหไดรับ 
 ผลการประเมินที่สูงข้ึนเพียงเทานั้น แตมุงหวังใหหนวยงานภาครัฐไดมีการ 
                                  ปรับปรุงพัฒนาตนเองในดานคณุธรรมและความโปรงใสเพ่ือใหเกิดธรรมาภิบาลใน 
 หนวยงานภาครัฐ มีการดําเนินงานที่มุงใหเกิดประโยชนตอประชาชนและ 
 สวนรวมเปนสําคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและ ประพฤติมิชอบใน 
 หนวยงานภาครัฐ สงผลใหหนวยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเปาหมายที่ 
 กําหนดไวในแผน แมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณธรรรมและความโปรงใสในการ  

                               ดําเนินงานของเทศบาลนครนครราชสีมา 
นายกัมปนาท บุตรโต กลาวชี้แจงคณะกรรมการประชุมวา ดวยการประเมินคุณธรรมและความ โปรงใสใน
การดําเนนิงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and transprency  Assessment : ITA ) การประเมิน  ITA ได
เริ่มดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.  
                                  2556 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาใหมี 
                                  ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ทั้งน้ี คณะรฐัมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 
                                  เห็นชอบใหหนวยงานภาครฐัทุกหนวยงานใหความรวมมือและเขารวมการ 
 ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ใน 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใชแนวทางและเคร่ืองมือการประเมิน 
 ตามที่สานักงาน ป.ป.ช. กําหนด การประเมิน ITA ขางตน ทําใหแผนแมบท 
 ภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นที ่21 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิ 
 ชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) ไดนําผลการประเมิน ITA ไปกําหนดตัวชี้วัดและ 
 ค า เป าหมายข องแผน แม บ ท ฯ  โดย ใน ระยะแรก  (พ .ศ . 2561 – 2565) 
 กําหนดคาเปาหมายใหหนวยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินผานเกณฑ  
 (85 คะแนนขึ้นไป) ไมนอยกวารอยละ 80 สําหรบัการประเมิน ITA 2563  
 ยังคงใชกรอบแนวทางการประเมินเชนเดยีวกับการประเมิน ITA 2562 ที่ผาน 



 มา เพื่อใหหนวยงานภาครัฐที่ เขารับการประเมินไดมีการปรับปรุงพัฒนาอยาง
 เชื่อมโยงและตอเน่ือง และทําใหเห็นพัฒนาการในดานคุณธรรมและความ โ ป ร ง ใ ส
 ของหนวยงานภาครัฐไดอยางชัดเจน อยางไรก็ตาม การประเมิน ITA 2563 มี
 การปรับปรุงในรายละเอียดของระเบียบวิธีการประเมินและประเด็นการประเมิน
 เล็กนอย เพื่อแกไขปรับปรุงขอจากัดของการประเมินใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการประเมินมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะสงผลใหการประเมิน 
 ITA เปนเครื่องมือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการปรับปรุงแกไขระบบการบริหาร
 ราชการของหนวยงานภาครัฐ และมีผลการประเมินที่มาจากมุมมองของประชาชน
 อยางรอบดานทั้งดานการรับรูและความสามารถในการเขาถึงขอมูลสาธารณะไดอยาง
 ชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการปรับปรุงเนื้อหาในคูมือฉบับนี้ใหมีความชัดเจนมาก
 ย่ิงขึ้นอีกดวย 
   

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องเพื่อพิจารณา  
นายกัมปนาท บุตรโต         ในการประเมิน ITA จําเปนที่จะตองมีหลายหนวยงานรวมกันขับเคลื่อนการ 
             ประเมิน ITA เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดอยางเรยีบรอยและเปนไปตามกรอบ 
             ระยะเวลาที่กําหนด สํานักงาน ป.ป.ช. จะเปนหนวยงานศูนยกลางในการดําเนิน    
         การประเมินในภาพรวมโดยมีหนาที่ในการกําหนดกลไกและกระบวนการในการ 
         ขับเคล่ือนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน 
         ภาครัฐ รวมไปถึงหลักการและหลักเกณฑตางๆ ในการประเมิน การกํากับติดตาม 
         การประเมิน และการดําเนินการตอผลการประเมินคณะท่ีมีบทบาทหนาที่ในการให 
         คําปรึกษาแกหนวยงานที่เขารับการประเมินอยางใกลชิด ทั้งในดานการดําเนินการ 
         ประเมินและในดานเนื้อหาในการประเมิน รวมไปถึงทําหนาที่ในการดําเนินการเก็บ 
         รวบรวมขอมูล การตรวจสอบและใหคะแนนตามแบบสํารวจที่กําหนด หนวยงาน 
         ภาครัฐที่เขารับการประเมิน มจีํานวน รวมทั้งสิ้น 8,305 หนวยงานรวมถึงองคกร 
         ปกครองสวนทองถ่ิน มีขอบเขตของหนวยงานโดยเปนการประเมินในภาพรวมของ 
         การบริหารราชการสวนทองถ่ิน ซึ่งมีขอบเขตการประเมนิครอบคลุมการบริหาร 
         ราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในสวนขาราชการฝายบริหารและ  
         ขาราชการฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการประเมิน ITA ได         
         จําแนกการประเมินออกเปน 10 กลุม เพ่ือใหสามารถดําเนินการประเมินได 
         พรอมกันทั่วประเทศ และกํากับติดตามการประเมินใหเปนไปตามกรอบระยะเวลา 
         และเปนมาตรฐานเดียวกันไดอยางมีประสิทธิภาพ  
                                         -ระเบียบวิธีการประเมนิ  
                                   1. แหลงขอมูลในการประเมิน  
                          แหลงขอมูลที่ ใชในการประเมินหนวยงานภาครัฐแตละหนวยงาน ประกอบไป
 ดวย 3 แหลง ดังนี้  



     1) ผูมีส วนไดสวนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรของหนวยงานภาครัฐ 
 ตั้งแตระดับผูบริหาร ผูอานวยการ/หัวหนา ขาราชการ/พนักงาน ไปจนถึง ลู ก จ า ง /
 พนักงานจาง ที่ทางานใหกับหนวยงานภาครัฐมาเปนระยะเวลาไมนอย กวา 1 ป  
    2) ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน 
 หรือหนวยงานของรัฐอ่ืนท่ีเคยมารับบริการหรอืมาตดิตอตามภารกิจของ หนวยงาน
 ภาครฐั นับตั้งแตในป พ.ศ. 2563 เปนตนมา  
    3) เว็บไซต หมายถึง เว็บไซตหลักของหนวยงานภาครัฐที่ ใชในการสื่อสาร
 ตอสาธารณะ 
  -เคร่ืองมือการประเมิน  
 เครื่องมือในการประเมิน จะประกอบไปดวย 3 เคร่ืองมือเพ่ือเก็บขอมูลจากแต
 ละแหลงขอมูล ดังนี้  
  1) แบบวัดการรับรูของผู มีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and 
 Transparency Assessment: IIT) เป น แบ บ วัดที่ ให ผู ต อ บ เลื อ กตั ว เลื อ กคํ า
 ตอบตามการรับ รูของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือเก็บขอมูลจากผูมีสวนได
 สวนเสียภายใน โดยเปนการประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสีย ภายในที่มี
 ตอหนวยงานตนเอง ใน 5 ตัวชี้วัด ไดแก ตัวชี้วัดการปฏิบัติหนาที่  
 ตัวชี้วัดการใชงบประมาณ ตัวชี้ วัดการใชอานาจ ตัวชี้ วัดการใชทรัพยสินของ
 ราชการ และตัวชี้วัดการแกไขปญหาการทจุรติ  
  2) แบบวัดการรับ รูของผูมี สวนไดสวน เสียภายนอก (External Integrity 
 and Transparency Assessment: EIT) เปนแบบวัด ท่ี ใหผู ตอบเลือกตั วเลือก
 คําตอบตามการรับรูของตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเก็บขอมูลจากผูมีสวนได
 สวนเสียภายนอก โดยเปนการประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสีย
 ภายนอก ที่มีตอหนวยงานท่ีประเมิน ใน 3 ตัวชี้ วัด ไดแก ตัวชี้ วัดคุณภาพการ
 ดําเนินงาน ตัวชี้ วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการ
 ทํางาน  
  3) แบบตรวจการเป ด เผยขอมู ลส าธารณ ะ (Open Data Integrity and 
 Transparency Assessment: OIT) เปนแบบวัดที่ ใหผู ตอบเลือกตอบมีหรือไม
 มีการเปดเผยขอมูล พรอมทั้ งระบุ  URL เพ่ือเชื่อมโยงไปสูแหลงที่อยูของการ
 เปดเผยขอมูล และระบุคาอธิบายเพิ่มเติมประกอบคาตอบ โดยมีวัตถุประสงค
 เพ่ือเก็บขอมูลจากเว็บไซตของหนวยงาน โดยเปนการประเมินระดับการเปดเผย
 ขอมูลตอสาธารณะของหนวยงานเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลใน เ ว็ บ ไซ ต
 หลั ก ขอ งหน วย งาน ได  ใน  2 ตั วชี้ วั ด  ได แ ก  ตั ว ช้ี วั ด ก าร เป ด เผ ยข อ มู ล 
 (ประกอบดวย 5 ตัวชี้ วัดยอย ไดแก ขอมูลพื้นฐาน การบริหารงาน การบริหาร
 เงินงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการสงเสริมความ
 โปรงใส) และตัวชี้ วัดการปองกันการทุจริต (ประกอบดวย 2 ตัวชี้ วัดยอย ไดแก 
 การดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต และมาตรการภายในเพ่ือปองกันการ ทุจริต)  
  -กลุมตัวอยางในการเก็บรวบรวมขอมูล  
 กลุมตัวอยางสําหรบัการเก็บขอมูลจากแตละเครื่องมือในการประเมิน ดงันี้  



  1) ผู มี ส วน ได ส วน เสี ยภ าย ใน  การกาหน ดขน าดกลุ ม ตั วอย าง ข้ัน ต่ํ า                                                                                                     
 จํานวนรอยละ 10 ของจํานวนผูมีสวนไดสวนเสียภายใน แตจะตองมีจํานวนไม
 นอยกวา 30 ตัวอยาง กรณีหนวยงานมีผูมีสวนไดสวนเสียภายในจํานวนนอย
 กวา 30 คน ใหเก็บขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสียภายในทั้งหมด กรณีหนวยงาน
 มีผูมีสวนไดสวนเสียภายในจํานวนมากกวา 4,000 คน ให เก็บขอมูลจากผูมี
 สวนไดสวนเสียภายในไมนอยกวา 400 ตัวอยาง  
  2) ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางขั้นต่ํา  จํานวน 
 รอยละ 10 ของจํานวนผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก แตจะตองมีจํานวนไมนอยกวา 
 30 ตัวอยาง กรณีหนวยงานมผีูมีสวนไดสวนเสียภายนอกจํานวน นอยกวา 30 คน 
 ใหเก็บขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกทั้งหมด กรณี หนวยงานมีผูมีสวนไดสวน
 เสียภายนอกจานวนมากกวา 4,000 คน ให เก็บขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสีย
 ภายนอกไมนอยกวา 400 ตัวอยาง  
  3) เว็บไซตของหนวยงาน เก็บขอมูลจากเว็บไซตหลักของหนวยงานทุก หนวยงาน 
  -การเก็บรวบรวมขอมูล  
 การเก็บรวบรวมขอมูล จะดําเนินการผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับ
 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
 (Integrity and Transparency Assessment System: ITAS) ซึ่งเปน ศูนยกลาง
 ในการเก็บรวบรวมขอมูลที่สามารถบริหารจัดการขอมูลไดอยางรวดเร็ว และทําให
 การดําเนินการประเมินสามารถทําไดอยางรวดเร็วและ เปนมาตรฐานเดียวกันทั่ว
 ประเทศ ดังนี้  
  -การเก็บรวบรวมขอมูลแบบ IIT ดําเนินการ ดังนี้  
 (1) นําเขาขอมูลผูมีสวนไดสวนเสียภายใน โดยใหหนวยงานระบุจานวนของผูมี
 สวนไดสวนเสียภายในลงในระบบ ITAS ที่ทางานใหกับหนวยงานภาครัฐมาเปน
 ระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป  นับถึงวันที่นาเขาขอมูลลงในระบบ ITAS (ผูดูแล
 ระบบของหนวยงานเปนผูกรอกขอมูลและผูบริหารจะตองตรวจสอบและอนุมัติ
 ขอมูลในระบบ ITAS)  
 (2) เก็บรวบรวมขอมูลแบบ IIT โดยใหหนวยงานนา URL หรือ QR code ชอง
 ทางการเขาตอบแบบสารวจ IIT ของหนวยงาน ไปเผยแพรและประชาสัมพันธ
 แกผูมีสวนไดสวนเสยีภายในของหนวยงาน โดยหนวยงานควรคานึงถึงชอง ท า งก า ร
 เผยแพรที่ผูมีสวนไดสวนเสียภายในจะสามารถเขาถึงไดอยางสะดวกและการเผยแพร
 ครอบคลุมทั่วถึงทุกสวนงานและทุกระดับของหนวยงาน จากน้ัน ผูมีสวนไดสวนเสีย
 ภายในจะเขามาตอบแบบสารวจ IIT ดวยตนเองผานทาง URL หรือ QR code 
 ซึ่งจะเปนการตอบเขาสูระบบ ITAS โดยตรง  
  -การเก็บรวบรวมขอมูลแบบ EIT ดําเนินการ ดังน้ี  
  นําเขาขอมูลผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก โดยใหหนวยงานระบุจํานวนประมาณ
 การจํานวนผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก และกรอกรายชื่อตัวอยางผูมีสวนไดสวน
 เสียภายนอกของหนวยงานตามแบบฟอรมและตามที่สานักงาน ป.ป.ช. หรือ
 คณะที่ปรกึษาแนะนา (ผูดูแลระบบของหนวยงานเปนผูกรอกขอมูลและ ผู บ ริห าร
 จะตองตรวจสอบและอนุมัติขอมูล)  




