การบวนการงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ที่

ผังกระบวนการ/กระบวนการ

1.
ศึกษาหลักเกณฑ์การ
ประเมิน ITA

2.
ประชุมเตรียมการประเมิน ITA

รายละเอียดงาน
ศึกษาคู่มือการประเมิน ITA
ประจาปี
1. รายละเอียดการประเมิน
2. ขั้นตอนและกรอบระยะเวลา
การประเมิน
3. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน
4. การประมวลผลคะแนน และ
เกณฑ์ระดับผลการประเมิน
1. ทบทวนตัวชี้วัดความ
เหมาะสมของคณะกรรมการใน
การดาเนินงานคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัย
2. วิเคราะห์บ ทบาทและหน้า ที่
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. เตรียมข้อมูลและเอกสาร
สาหรับการประชุม
คณะกรรมการดาเนินงาน
4. จัดประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานเพื่อแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบรายละเอียดการประเมิน
ขั้นตอนและกรอบระยะเวลาการ
ประเมิน บทบาทหน้าที่
ของหน่วยงาน การประมวลผล
คะแนน และเกณฑ์ระดับผลการ
ประเมินสาหรับปีงบประมาณ
พ.ศ. .....

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

5 วัน

1. เลขานุการ
2. คณะกรรมการ
ดาเนินงาน
3. เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

1 วัน

1. เลขานุการ
2. คณะกรรมการ
ดาเนินงาน
3. เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ

ที่

ผังกระบวนการ/กระบวนการ

3.
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวม
รายชื่อผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียภายใน/ภายนอก (IIT
และ EIT) และเว็บไซต์ที่เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
ของมหาวิทยาลัย (OIT)

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. จัดทาบันทึกขอความ
อนุเคราะห์ข้อมูลรายชื่อผู้มสี ่วน
ได้ส่วยเสียภายในและภายนอก
(IIT และ EIT) ไปยังหน่วยงาน ที่
เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล และ
เว็บไซต์ทเี่ ปิดเผยข้อมูล
สาธารณะของมหาวิทยาลัย
(OIT)

30 วัน

1. เลขานุการ
คณะกรรมการ
ดาเนินงาน
2. คณะ/วิทยาลัย/
สานัก/กอง
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

2 วัน

1. ผู้ดูแลระบบ
ITA
2. ผู้บริหารที่
รับผิดชอบ ITA

30 วัน

ผู้ดูแลระบบ ITA

2. จัดเตรียมข้อมูลในรูปแบบที่ผู้
ประเมินกาหนด
4.
ส่งรายชื่อผู้บริหารทีร่ ับผิดชอบและผู้ดูแล
ระบบ ITA

5.

นาเข้าข้อมูลผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียภายใน/
ภายนอก (IIT และ EIT) ในระบบ ITAS

1. ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ
ITAS ด้วยชื่อผู้ใช้งาน
(username) และรหัสผ่าน
(password)
ที่ได้รับจากสานักงาน ป.ป.ช.
2. ระบุข้อมูลส่วนบุคคลของ
2.1 ผู้บริหารที่รับผิดชอบ
ระบบ ITA ของมหาวิทยาลัย
2.2 ผู้ดูแลระบบ ITA ของ
มหาวิทยาลัย
ผู้ดูแลระบบ ITA ของ
มหาวิทยาลัยดาเนินการ
นาเข้าข้อมูลในระบบ ITAS
ประกอบด้วย
1. จานวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT)
2. ข้อมูลรายชื่อและช่องทาง
ติดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT) ด้วยวิธีการ
2.1 เพิ่มข้อมูลในระบบที ละ
ชื่อหรือ
2.2 นาเข้าไฟล์ข้อมูล โดยใช้
Template ที่ดาวน์โหลดมาจาก
ระบบ ITAS

ที่

ผังกระบวนการ/กระบวนการ

6.
ผู้บริหารอนุมัติ

แก้ไข

ส่งข้อมูลรายชื่อ

ถูกต้อง

7.
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบ
สารวจแก่ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียภายใน/ภายนอก (IIT
และ EIT) และกากับติดตามการตอบแบบสารวจ
ตามจานวนที่ ป.ป.ช. กาหนด

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ผู้บริหารตรวจสอบข้อมูลรายชื่อ
ในระบบ ITAS
และอนุมัตสิ ่งข้อมูลโดยสามารถ
เลือก
1. “อนุมัต”ิ เมื่อพบว่าข้อมูล
ถูกต้องครบถ้วน
2. “ตีกลับ” เมื่อเห็นว่าควรมีการ
แก้ไข
จะสามารถส่งกลับให้ผดู้ ูแลระบบ
แก้ไขข้อมูลและส่งขออนุมัติใหม่
จนกว่าจะถูกต้องครบถ้วน

1 วัน

ผู้บริหารที่
รับผิดชอบ ITA

1. ระบบ ITAS กาหนดขนาด
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งขั้ น ต่ าส าหรั บ ผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และ
ภายนอก (EIT)
2. ผู้ ดู แ ลระบบน าช่ อ งทางการ
ตอบแบบสารวจ IIT และ EIT
ที่ได้รับแจ้งในกล่องจดหมายของ
ระบบ ITAS ในรู ปแบบ URL
หรือ QR codeไปเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์เพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายในและ
ภายนอก เข้ า มาตอบในระบบ
โดยตรงด้วยตนเอง
3. ผู้ดูแลระบบกากับติดตามและ
ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
ภายใน (IIT) ตอบแบบสารวจใน
ระบบ ITAS ด้วยตนเอง ไม่น้อย
กว่ า จ านวนกลุ่ ม ตั ว อย่ า งขั้ น ต่ า
หรื อ ตามที่ ส านั ก งาน ป.ป.ช.
กาหนด

2 วัน

1. ผู้ดูแลระบบ
ITA
2. คณะ/วิทยาลัย/
สานัก/กอง
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับ IIT
และ EIT

ที่

ผังกระบวนการ/กระบวนการ

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

4 . ผู้ ดู แ ล ร ะ บ บ ป ร ะ ส า น
หน่ ว ย งา นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เ พื่ อ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสี ย ภายนอก (EIT) ที่ เ ข้ า มา
ติดต่อหน่วยงานตอบแบบสารวจ
ในระบบ ITAS ด้วยตัวเอง โดย
ไม่จาเป็นต้องมี
จานวนตามที่กาหนดในระบบ
8.
ผู้ดูแลระบบตอบแบบสารวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT)

9.
แก้ไข
ผู้บริหารอนุมัตสิ ่ง
แบบสารวจ

ถูกต้อง

1. ผู้ดูแลระบบดาเนินการตอบ
แบบส ารวจOIT ในแต่ ล ะข้ อ
คาถาม โดยเลือก“มี”หรือ“ไม่ม”ี
2. หากเลือก “มี” ให้ระบุ URL
ของหน้าใดหน้าหนึ่งบนเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งแสดงข้อมูล
เนื้อหาข้อความ หรือลิงค์สาหรับ
เชื่อมโยงไปยังข้อมูลตามที่แต่ละ
ข้อคาถามกาหนด
3. หากเลือก “ไม่มี” ให้ระบุ
เหตุผลที่มหาวิทยาลัย ไม่เปิดเผย
ข้อมูลนั้นในช่องคาอธิบาย
1. ผู้บริหารตรวจสอบคาตอบที
ละข้อ หากเห็นว่าคาตอบในข้อ
ใดถูกต้อง ให้กด “ผ่าน” และ
หาก
เห็นว่าควรแก้ไข ให้กด “ไม่
ผ่าน” และกด “ไม่อนุมตั ”ิ เพื่อ
ส่งกลับให้ผดู้ ูแลระบบแก้ไข
ข้อมูล
และส่งขออนุมัติใหม่จนกว่าจะ
ถูกต้องครบถ้วน
2. เมื่อผู้บริหารกด “ผ่าน” ใน
ทุกข้อแล้วจึงจะสามารถกด
“ยืนยันการตรวจ” เพื่อเป็นการ
อนุมัติการตอบแบบสารวจ OIT

5 วัน

1 วัน

ผู้ดูแลระบบ
ITA

ผู้บริหารที่
รับผิดชอบ ITA

ที่

ผังกระบวนการ/กระบวนการ

10.
ผู้รับจ้างประเมินเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

11.
ติดตามผลการประเมินจาก ป.ป.ช.

12.
ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
เพื่อรายงานผลและจัดทาบันทึก
รายงานผู้บริหารและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ผู้รับจ้างประเมินเก็บข้อมูลกลุ่ม ตามที่ป.ป.ช.
ตัวอย่าง EITจากข้อมูลผู้มสี ่วนได้
กาหนด
ส่วนเสียภายนอกทีผ่ ู้ดูแลระบบ
ได้นาเข้าข้อมูลไว้ในระบบ ITAS
โดยผู้จ้างประเมินจะกากับ
ติดตามข้อมูลการตอบตาม
จานวนขั้นต่าที่กาหนดในระบบ

1. ผู้รับจ้างฯ ของ
ป.ป.ช.
2. ผู้ดูแลระบบ
ITA

ส่วนราชการติดตามรายงานผล
การประเมินจากสานักงาน
ป.ป.ช. เพื่อรับทราบค่าคะแนน
และระดับผลการประเมิน
(Rating Score)

1 วัน

1เลขานุการ
2.คณะกรรมการ
ดาเนินงาน

1. รวบรวมผลการดาเนิ น งาน
ITA ในปี ปั จ จุ บัน และผลการ
ประเมิน ITA ของมหาวิทยาลัย
ย้อนหลัง
2. รวบรวมข้อเสนอแนะในการ
พั ฒ น า คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ ค ว า ม
โปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของ
มหาวิทยาลัย ตามข้อมูลที่ได้รับ
จากสานักงาน ป.ป.ช.
3. จั ด ประชุ ม คณะกรรมการ
ดาเนินงาน เพื่อรับทราบผลการ
ดาเนินงานผลการประเมิน และ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาฯ เพื่อ
เ ป็ น แ น ว ท า ง ป รั บ ป รุ ง ก า ร
ด าเนิ น งานด้ า นคุ ณ ธรรมและ
ความโปร่ งใสของมหาวิท ยาลั ย
ต่อไป
4. จัดทาบันทึกรายงานผู้บริหาร
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5 วัน

1เลขานุการ
2.คณะกรรมการ
ดาเนินงาน

ภาคผนวก
รายละเอี ย ดเผยแพร่ อ้ า งอิ ง เว็ บ ไซต์ ง านประกั น คุ ณ ภาพ หั ว ข้ อ การด าเนิ น งาน ITA
ที่ http://ir.rmutsv.ac.th/ita

ปรับปรุง ณ 30 เมษายน 2563

