
การบวนการงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ที ่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.  
 

 
 
 
 
 
 

ศึกษาคู่มือการประเมิน ITA 
ประจ าปี  
1. รายละเอียดการประเมิน 
2. ขั้นตอนและกรอบระยะเวลา
การประเมิน 
3. บทบาทหน้าท่ีของหน่วยงาน 
4. การประมวลผลคะแนน และ
เกณฑร์ะดับผลการประเมิน 

   5 วัน 1. เลขานุการ 
2. คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
3. เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

2.  
 
 
 
 

1. ทบทวนตัวช้ีวัดความ
เหมาะสมของคณะกรรมการใน
การด าเนินงานคณุธรรมและ
ความโปร่งใสการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลยั 
2. วิเคราะห์บทบาทและหน้าที่
ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
3. เตรียมข้อมลูและเอกสาร
ส าหรับการประชุม
คณะกรรมการด าเนินงาน 
4. จัดประชุมคณะกรรมการ 
ด าเนินงานเพื่อแจ้งให้ท่ีประชุม
ทราบรายละเอยีดการประเมิน 
ขั้นตอนและกรอบระยะเวลาการ
ประเมิน บทบาทหนา้ที่ 
ของหน่วยงาน การประมวลผล
คะแนน และเกณฑร์ะดับผลการ
ประเมินส าหรับปีงบประมาณ 
พ.ศ. ..... 
 
 
 
 
 

   1 วัน 1. เลขานุการ 
2. คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
3. เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

ศึกษาหลักเกณฑ์การ

ประเมิน ITA 

ประชุมเตรียมการประเมิน ITA 



ที ่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
3.  

 
 
 
 
 

 

1. จัดท าบันทึกขอความ
อนุเคราะห์ข้อมลูรายชื่อผู้มสี่วน
ได้ส่วยเสยีภายในและภายนอก 
(IIT และ EIT) ไปยังหน่วยงาน ที่
เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมลู และ
เว็บไซต์ทีเ่ปิดเผยข้อมลู
สาธารณะของมหาวิทยาลัย 
(OIT) 
 
2. จัดเตรยีมข้อมลูในรูปแบบที่ผู้
ประเมินก าหนด 
 

30 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เลขานุการ 
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
2. คณะ/วิทยาลัย/
ส านัก/กอง 
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

4.  
 
 
 
 
 

1. ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ 
ITAS ด้วยชื่อผู้ใช้งาน 
(username) และรหสัผ่าน 
(password) 
ที่ได้รับจากสานักงาน ป.ป.ช. 
2. ระบุข้อมูลส่วนบุคคลของ 
      2.1 ผู้บริหารที่รับผิดชอบ
ระบบ ITA ของมหาวิทยาลัย 
      2.2 ผู้ดูแลระบบ ITA ของ
มหาวิทยาลยั 

2 วัน 1. ผู้ดูแลระบบ 
ITA 
2. ผู้บริหารที่
รับผิดชอบ ITA 

5.  
 
 
 
 
 
 

ผู้ดูแลระบบ ITA ของ
มหาวิทยาลยัด าเนินการ 
น าเข้าข้อมูลในระบบ ITAS 
ประกอบด้วย 
1. จ านวนผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี
ภายใน (IIT) 
2. ข้อมูลรายชื่อและช่องทาง
ติดต่อผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย
ภายนอก (EIT) ด้วยวิธีการ 
     2.1 เพิ่มข้อมูลในระบบที ละ
ช่ือหรือ 
     2.2 น าเข้าไฟล์ข้อมูล โดยใช้ 
Template ที่ดาวน์โหลดมาจาก
ระบบ ITAS  

30 วัน ผู้ดูแลระบบ ITA 

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวม

รายชื่อผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายใน/ภายนอก (IIT 

และ EIT) และเว็บไซต์ที่เปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ

ของมหาวิทยาลัย (OIT) 

 

ส่งรายชื่อผู้บริหารทีร่ับผดิชอบและผู้ดูแล

ระบบ ITA 

น าเข้าข้อมูลผู้มสี่วนไดส้่วนเสียภายใน/

ภายนอก (IIT และ EIT) ในระบบ ITAS 



ที ่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
6. 
 
 

 
 

                                         แก้ไข 
 
 
 
 
 

             ถูกต้อง 
 

 

ผู้บริหารตรวจสอบข้อมลูรายชื่อ
ในระบบ ITAS 
และอนุมัตสิ่งข้อมูลโดยสามารถ
เลือก 
1. “อนุมัต”ิ เมื่อพบว่าข้อมูล
ถูกต้องครบถ้วน 
2. “ตีกลับ” เมื่อเห็นว่าควรมีการ
แก้ไข 
จะสามารถส่งกลับให้ผูดู้แลระบบ
แก้ไขข้อมูลและส่งขออนุมัติใหม่
จนกว่าจะถูกต้องครบถ้วน 
 

1 วัน ผู้บริหารที่
รับผิดชอบ ITA 

7. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. ระบบ ITAS ก าหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าส าหรับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และ
ภายนอก (EIT) 
2. ผู้ดูแลระบบน าช่องทางการ
ตอบแบบส ารวจ IIT และ EIT                 
ที่ได้รับแจ้งในกล่องจดหมายของ
ระบบ ITAS ในรูปแบบ URL 
หรือ QR codeไปเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์เพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและ
ภายนอก เข้ามาตอบในระบบ
โดยตรงด้วยตนเอง 
3. ผู้ดูแลระบบก ากับติดตามและ
ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT) ตอบแบบส ารวจใน
ระบบ ITAS ด้วยตนเอง ไม่น้อย
กว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ า 
หรือตามที่ ส านักงาน ป.ป.ช.
ก าหนด 
 
 
 
 

2 วัน 1. ผู้ดูแลระบบ 
ITA 
2. คณะ/วิทยาลัย/
ส านัก/กอง 
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องกับ IIT 
และ EIT 

ผู้บริหารอนุมัติ           

ส่งข้อมูลรายชื่อ 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบ

ส ารวจแก่ผู้มสี่วนไดส้่วนเสียภายใน/ภายนอก (IIT 

และ EIT) และก ากับตดิตามการตอบแบบส ารวจ

ตามจ านวนที ่ป.ป.ช. ก าหนด 



ที ่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
  4 .  ผู้ ดู แ ล ร ะ บ บ ป ร ะ ส า น

หน่ ว ย ง านที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  เ พื่ อ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก (EIT) ที่เข้ามา
ติดต่อหน่วยงานตอบแบบส ารวจ
ในระบบ ITAS ด้วยตัวเอง โดย
ไม่จ าเป็นต้องมี 
จ านวนตามที่ก าหนดในระบบ 
 

  

8.  
 
 
 
 

1. ผู้ดูแลระบบด าเนินการตอบ
แบบส ารวจOIT ในแต่ละข้อ
ค าถาม โดยเลือก“ม”ีหรือ“ไม่ม”ี 
2. หากเลือก “มี” ให้ระบุ URL 
ของหน้าใดหน้าหนึ่งบนเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งแสดงข้อมูล 
เนื้อหาข้อความ หรือลิงค์ส าหรับ
เช่ือมโยงไปยังข้อมูลตามที่แต่ละ
ข้อค าถามก าหนด 
3. หากเลือก “ไม่มี” ให้ระบุ
เหตุผลที่มหาวิทยาลัย ไม่เปิดเผย
ข้อมูลนั้นในช่องค าอธิบาย 
 

    5 วัน ผู้ดูแลระบบ 
ITA 

9.  
                                     แก้ไข 

 
 
 
 
 
 
 

              ถูกต้อง 

1. ผู้บริหารตรวจสอบค าตอบที
ละข้อ หากเห็นว่าค าตอบในข้อ
ใดถูกต้อง ให้กด “ผ่าน” และ
หาก 
เห็นว่าควรแกไ้ข ให้กด “ไม่
ผ่าน” และกด “ไม่อนุมตั”ิ เพื่อ
ส่งกลับให้ผูดู้แลระบบแก้ไข
ข้อมูล 
และส่งขออนุมัติใหม่จนกว่าจะ
ถูกต้องครบถ้วน 
2. เมื่อผู้บริหารกด “ผ่าน” ใน
ทุกข้อแล้วจึงจะสามารถกด 
“ยืนยันการตรวจ” เพื่อเป็นการ
อนุมัติการตอบแบบส ารวจ OIT 

1 วัน ผู้บริหารที่
รับผิดชอบ ITA 

ผู้ดูแลระบบตอบแบบส ารวจการเปิดเผยข้อมูล

สาธารณะ (OIT) 

ผู้บริหารอนุมัตสิ่ง

แบบส ารวจ 



ที ่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
10.  

 
 
 
 
 
 

ผู้รับจ้างประเมินเก็บข้อมลูกลุ่ม
ตัวอย่าง EITจากข้อมูลผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยีภายนอกทีผู่้ดูแลระบบ
ได้น าเข้าข้อมลูไว้ในระบบ ITAS 
โดยผู้จ้างประเมินจะก ากับ
ติดตามข้อมูลการตอบตาม
จ านวนขั้นต่ าที่ก าหนดในระบบ 
 
 

ตามที่ป.ป.ช. 
ก าหนด 

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

11.  
 
 
 

 

ส่วนราชการติดตามรายงานผล
การประเมินจากส านักงาน 
ป.ป.ช. เพื่อรับทราบค่าคะแนน 
และระดับผลการประเมิน 
(Rating Score) 
 
 
 

1 วัน 1เลขานุการ 
2.คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

12.  
 
 
 
 
 
 
 
 

1. รวบรวมผลการดาเนินงาน 
ITA ในปีปัจจุบันและผลการ
ประเมิน ITA ของมหาวิทยาลัย
ย้อนหลัง 
2. รวบรวมข้อเสนอแนะในการ
พัฒน า คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ ค ว า ม
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย ตามข้อมูลที่ได้รับ
จากสานักงาน ป.ป.ช. 
3. จัดประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน เพื่อรับทราบผลการ 
ด าเนินงานผลการประเมิน และ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาฯ เพื่อ
เ ป็ น แ น ว ท า ง ป รั บ ป รุ ง ก า ร
ด าเนินงานด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย 
ต่อไป 
4. จัดท าบันทึกรายงานผู้บริหาร
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

5 วัน 1เลขานุการ 
2.คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับจ้างประเมินเก็บข้อมลูกลุ่มตัวอย่าง          

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายนอก (EIT) 

 

ติดตามผลการประเมินจาก ป.ป.ช. 

ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน

เพื่อรายงานผลและจัดท าบันทึก

รายงานผู้บริหารและหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 



 

ภาคผนวก  

 รายละเ อียดเผยแพร่ อ้ าง อิง เ ว็บ ไซต์ งานประกันคุณภาพ  หั วข้อ  การด า เนิ นงาน ITA   

ที ่http://ir.rmutsv.ac.th/ita 

 
 

 

ปรับปรุง ณ 30 เมษายน 2563 
 

http://ir.rmutsv.ac.th/ita

