รายงานผลการประชุมชี้แจง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
************************************************
ผู้จัดประชุมชี้แจง : สำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.)
วัน ที่ และสถานที่ : ในวัน ศุกร์ ที่ ๒๔ มกรำคม ๒๕๖๓ ณ ห้ องรอยัล จูบิล ลี่ บอลรูม อำคำรชำเลนเจอร์
ศูนย์แสดงสินค้ำและกำรประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธำนี อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ประเด็นการชี้แจง : (เฉพาะรายละเอียดที่สาคัญ)
๑. กำรประเมิ น ในปี ง บประมำณ ๒๕๖๓ มี ลั ก ษณะกำรประเมิ น ที่ ค ล้ ำ ยคลึ ง กั บ กำรประเมิ น ใน
ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ โดยจะมีส่วนที่แตกต่ำงในเรื่องของจำนวนข้อคำถำมที่ลดลง และมีกำรปรับปรุง
คำที่ใช้ไม่มำก
๒. เครื่องมือในกำรประเมินจะยังคงใช้ ๓ เครื่องมือเช่นเดิม ประกอบไปด้วย
๒.๑ แบบวัดกำรรั บรู้ ของผู้ มีส่ วนได้ เสี ยภำยใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)
จำนวน ๕ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดกำรปฏิบัติหน้ำที่ ตัวชี้วัดกำรใช้งบประมำณ ตัวชี้วัดกำรใช้
อำนำจ ตัวชี้วัดกำรใช้ทรัพย์สินรำชกำร และตัวชี้วัดกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต
๒.๒ แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)
จำนวน ๓ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภำพกำรดำเนินงำน ตัวชี้วัดประสิทธิภำพ กำรสื่อสำร และ
ตัวชี้วัดกำรปรับปรุงระบบกำรทำงำน
๒.๓ แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
จำนวน ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดกำรเปิดเผยข้อมูล (๕ ตัวชี้วัดย่อย) และตัวชี้วัดกำรป้องกันกำร
ทุจริต (๒ ตัวชี้วัดย่อย)
๓. กลุ่มตัวอย่ำงในกำรเก็บข้อมูล
๓.๑ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน : ตั้งแต่ระดับผู้บริหำร ผู้อำนวยกำร/หัวหน้ำข้ำรำชกำร/พนักงำน
ไปจนถึงลูกจ้ำง/พนักงำนจ้ำง ที่ทำงำนให้กับหน่วยงำนมำเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี กำหนด
กลุ่มตัวอย่ำงขั้นต่ำ จำนวนร้อยละ ๑๐ ของจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน แต่จะต้องมีจำนวน
ไม่น้อยกว่ำ ๓๐ ตัวอย่ำง
๓.๒ ผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก : บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงำนของรัฐอื่นที่มำรับบริกำร
หรือมำติดต่อตำมภำรกิจของหน่วยงำน กำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงขั้นต่ำ จำนวนร้อยละ ๑๐ ของ
จำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก แต่จะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่ำ ๓๐ ตัวอย่ำง กรณีหน่วยงำนมี
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกจำนวนน้อยกว่ำ๓๐ คน ให้เก็บข้อมูลจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก
ทั้งหมด
๔. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
๔.๑ กำรเก็บรวบรวมข้อมูลแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภำยใน: IIT ให้หน่วยงำนนำ URL หรือ
QR code ช่องทำงกำรเข้ำตอบแบบสำรวจ IIT ของหน่วยงำน ไปเผยแพร่และประชำสัมพันธ์แก่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในของหน่วยงำน ด้วยตนเองผ่ำนทำง URL หรือ QR code ซึ่งจะเป็นกำร
ตอบเข้ำสู่ระบบ ITAS โดยตรง และหน่วยงำนจะต้องกำกับติดตำมและส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสี ย ภำยใน เข้ำมำตอบตำมระยะเวลำที่ กำหนดให้ ได้ม ำกที่สุ ด และไม่น้อยกว่ำจำนวนกลุ่ ม
ตัวอย่ำงขั้นต่ำตำมที่กำหนด
๑

๔.๒ กำรเก็บรวบรวมข้อมูลแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก: EIT
๔.๒.๑ ให้หน่วยงำนนำ URL หรือ QR code ช่องทำงกำรเข้ำตอบแบบสำรวจ EIT ของหน่วยงำน
ไปเผยแพร่และประชำสั มพันธ์แก่ ผู้ มีส่ว นได้ส่ว นเสียภำยนอกของหน่วยงำนที่ม ารั บ
บริการหรือมาติดต่อกับหน่วยงาน โดยหน่วยงำนควรคำนึงถึงช่องทำงกำรเผยแพร่ที่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกจะเข้ำมำตอบแบบสำรวจ EIT ได้ด้วยตนเองผ่ำนช่องทำง URL
หรือ QR code ซึ่งจะเป็นกำรตอบเข้ำสู่ระบบ ITAS โดยตรง
๔.๒.๒ ผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ภำยนอก สำมำรถเข้ำมำตอบแบบส ำรวจ EIT ของหน่ว ยงำนได้
โดยกำรค้นหำช่องทำงกำรเข้ำตอบจำกระบบ ITAS เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับหน่วยงานในปี พ.ศ.๒๕๖๓ ได้มีโอกำสเข้ำมำตอบ
ในแบบสำรวจ EIT ได้ด้วยตนเองในระบบ ITAS โดยตรง
๔.๒.๓ คณะที่ปรึกษำกำรประเมินจะวิเ ครำะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกที่สำคัญของหน่วยงำน
เพื่ อ ให้ ส ำมำรถเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ที่ มี คุ ณ ภำพสอดคล้ อ งกั บ ภำรกิ จ ของหน่ ว ยงำน
จำกนั้นจะกำหนดแนวทำงและดำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลตำมหลักทำงวิชำกำร
๔.๓ กำรเก็บรวบรวมข้อมูลแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ
ให้หน่วยงำนตอบลงในระบบ ITAS โดยกำรตอบคำถำมมี/ไม่มี พร้อมทั้งระบุ URL เพื่อเชื่อมโยง
ไปสู่แหล่งที่อยู่ของข้อมูล และระบุคำอธิบำยเพิ่มเติมประกอบคำตอบ โดยมีข้อควรระวัง ดังนี้
๑) มหำวิทยำลัยต้องนำเข้ำข้อมูล และตอบคำถำม ในแต่ละขั้นตอนตำมระยะเวลำที่กำหนด
เท่ำนั้น
๒) มหำวิทยำลัยต้องรักษำและคงสภำพเว็บไซต์หลักของหน่วยงำนให้สำธำรณชนสำมำรถ
เข้ำถึงได้ทุกช่วงเวลำ ในกรณีเกิดเหตุจำเป็นทำงเทคนิคทำให้ เว็บไซต์หลักไม่สำมำรถ
เข้ำถึงได้ชั่วครำวหน่วยงำนจะต้องแก้ไขให้สำมำรถเข้ำถึงได้โดยเร็วและภำยในระยะเวลำ
ที่กำหนดในขั้นตอนกำรตรวจสอบกำรเปิดเผยข้อมูล
๓) กรณีที่หน่วยงำนที่ไม่สำมำรถเปิดเผยข้อมูลใดได้ เนื่องจำกมีข้อจำกัดหรือเหตุผลควำม
จำเป็นทำให้ไม่สำมำรถเผยแพร่ข้อมูลตำมรำยละเอียดได้ ให้หน่วยงำนอธิบำยเหตุผล
ควำมจำเป็นอย่ำงละเอียด โดยจะต้องมีสำเหตุด้ำนกฏหมำยหรือข้อจำกัดอันสุดวิสัย
ประกอบกำรตอบ
๕. กำรประเมินผล
๕.๑ กำรประเมินผลคะแนน จะมีขั้นตอนกำรประมวลผลคะแนนตำมลำดับ ดังนี้
คะแนน
แบบ ITT
แบบ EIT
แบบ OIT
คะแนนข้อคำถำม

คะแนนเฉลีย่ ของข้อคำถำม
จำกผู้ตอบทุกคน

คะแนนเฉลีย่ ของข้อคำถำม
จำกผู้ตอบทุกคน

คะแนนตัวชี้วัดย่อย

-

-

คะแนนตัวชี้วัด

คะแนนเฉลีย่ ของทุกข้อ
คำถำมในตัวชี้วัด
คะแนนเฉลีย่ ของทุก
ตัวชี้วัดในแบบสำรวจ
ร้อยละ ๓๐

คะแนนแบบสำรวจ
น้ำหนักแบบสำรวจ
คะแนนรวม

๒

คะแนนเฉลีย่ ของทุกข้อ
คำถำมในตัวชี้วัด
คะแนนเฉลีย่ ของทุก
ตัวชี้วัดในแบบสำรวจ
ร้อยละ ๓๐
ผลรวมของแบบสารวจถ่วงน้าหนัก

คะแนนของข้อคำถำม
คะแนนเฉลีย่ ของทุกข้อ
คำถำมในตัวชี้วัดย่อย
คะแนนเฉลีย่ ของทุกข้อ
คำถำมในตัวชี้วัด
คะแนนเฉลีย่ ของทุก
ตัวชี้วัดในแบบสำรวจ
ร้อยละ ๔๐

๕.๒ คะแนนและระดับกำรประเมินผล ผลกำรประเมินจะมี ๒ ลักษณะ คือค่ำคะแนน โดยมีคะแนน
เต็ม ๑๐๐ คะแนน และระดับผลกำรประเมิน (Ratting score) โดยจำแนกออกเป็น ๗ ระดับ ดังนี้
คะแนน

ระดับ

๙๕.๐๐ – ๑๐๐
๘๕.๐๐ – ๙๔.๙๙
๗๕.๐๐ – ๘๔.๙๙
๖๕.๐๐ – ๗๔.๙๙
๕๕.๐๐ – ๖๔.๙๙
๕๐.๐๐ – ๕๔.๙๙
๐ – ๔๙.๙๙

AA
A
B
C
D
E
F

๖. กรอบระยะเวลำประเมิน
ลาดับ

กิจกรรม

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

ลงทะเบียนเข้ำใช้งำนระบบ
นำเข้ำข้อมูลในกำรประเมิน
เก็บข้อมูลแบบสำรวจ IIT
เก็บข้อมูลแบบสำรวจ EIT
ตอบแบบสำรวจ OIT
ตรวจและให้คะแนนแบบ OIT
ประมวลผลคะแนน
วิเครำะห์ผลและให้ข้อเสนอแนะ
กลั่นกรองและนำเสนอผลกำรประเมินต่อ
คณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง
ประกำศผลและเผยแพร่รำยงำนผลกำรประเมิน

๑๐

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ข้อควรระวังเพิ่มเติม
 หน่วยงำนจะต้องปฏิบัติตำมวิธีกำรประเมินและระยะเวลำที่กำหนด ซึ่งเป็นมำตรฐำนเดียวกัน ทุ ก
หน่วยงำนโดยหำกหน่วยงำนไม่ได้ปฏิบัติในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งหรือขั้นตอน จะส่งผลให้ไม่ได้รับกำร
ประกำศผลกำรประเมินอย่ำงเป็นทำงกำร(แสดงสัญลักษณ์ “*”)
กรณีที่หน่วยงำนดำเนินกำรไม่ครบถ้วนตำมขั้นตอนที่กำหนดมีดังนี้
๑) กรณีหน่วยงำนไม่ได้ลงทะเบียนเข้ำระบบกำรประเมิน
๒) กรณีหน่วยงำนไม่ได้นำเข้ำข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในครบขั้นตอน
๓) กรณีหน่วยงำนไม่ได้นำเข้ำข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกครบขั้นตอน
๔) กรณีหน่วยงำนไม่ได้ตอบแบบ OIT ครบขั้นตอน
๕) กรณีหน่วยงำนมีจำนวนผู้ตอบแบบ IIT น้อยกว่ำจำนวนค่ำขั้นต่ำที่กำหนด(และกรณีนี้จะ
ไม่สำมำรถประมวลผลคะแนนข้อคำถำมและตัวชี้วัดที่ 1 – 5 ได้)
 กำรเปิดเผยข้อมูล พิจำรณำจำก ๒ องค์ประกอบ สำมำรถเข้ำถึงได้ผ่ำนURL และข้อมูลเผยแพร่
ผ่ำนเว็ปไซต์หลักรวมถึงข้อมูลที่เผยแพร่ในหัวข้อที่สอดคล้องกับเนื้อหำข้อมูล
๓

สิ่งที่มหาวิทยาลัยต้องดาเนินการจัดทาตามประเด็นการประเมิน(เฉพาะข้อที่สาคัญ)
แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภำยใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)
๑. ทบทวนนโยบำยหรือมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำน (i๒๖)
๒. จัดทำแผนงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต (i๒๖)
๓. มีกระบวนกำรเฝ้ำระวัง ตรวจสอบกำรทุจริตภำยในหน่วยงำน (i๒๘)
๔. นำผลกำรตรวจสอบภำยในและภำยนอกหน่วยงำนไปปรับปรุงกำรทำงำน (i๒๙)
๕. กำรเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำร
ปรับปรุงพัฒนำกำรดำเนินงำน/กำรให้บริกำร
แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
๑. ด้ำนกำรให้บริกำร แสดงคู่มือหรือแนวทำงกำรปฏิบัติที่ผู้รับบริกำรหรือผู้มำติดต่อหน่วยงำน
ใช้เป็นข้อมูลในกำรขอรับบริกำรหรือติดต่อกับหน่วยงำน(ในเว็ปไซต์หลัก) (O๑๔)
๒. แสดงข้อมูลสถิติกำรให้บริกำรตำมภำรกิจของหน่วยงำน(O๑๕)
๓. แสดงผลสำรวจควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรตำมอำนำจหน้ำที่หรือภำรกิจของหน่วยงำน(O๑๖)
๔. จัดทำ E-Service แสดงช่องทำงที่บุคคลภำยนอกสำมำรถขอรับบริกำรตำมอำนำจหน้ำที่
ภำรกิจของหน่วยงำนผ่ำนช่องทำงออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ขอรับบริกำร(O๑๗)
๕. จัดทำนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ที่บังคับใช้ในปีงบประมำณ ๒๕๖๓(O๒๕)
๖. ตรวจสอบว่ำมีหลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ตำมข้อ (O๒๗)ครบหรือไม่
หำกไม่ครบต้องจัดทำเพิ่ม
๗. แสดงผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล และผลกำร
วิเครำะห์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล เป็นผลจำกปีงบประมำณ ๒๕๖๒(O๒๘)
๘. กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม(สาคัญและจุดเป็นเน้นปีนี้) (O๓๓)
๙. แสดงเนื้อหำเจตนำรมณ์หรือคำมั่นว่ำจะปฏิบัติหน้ำที่และบริหำรหน่วยงำนอย่ำงซื่อสั ตย์
สุจริต เป็นกำรดำเนินกำรในปีงบประมำณ ๒๕๖๓ และมีกำรดำเนินกิจกรรมที่แสดงให้เห็น
(O๓๔-๓๕)
๑๐. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงจำกกำรดำเนินงำนหรือกำรปฏิบัติหน้ำที่ที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต
หรือก่อให้เกิดกำรขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ของส่วนรวม มีกำรจัดทำ
แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง(กำรทุจริต) มำตรกำรและกำรดำเนินกำรในกำรบริหำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง (O๓๖-๓๗)
๑๑. มีกำรดำเนินกำรหรือกิจกรรมเพื่อเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรที่แสดงถึงทัศนคติ ค่ำนิ ยม
ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงซื่อสัตย์สุจริต อย่ำงชัดเจน(O๓๘)
๑๒. มีแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต โดยมีข้อมูลรำยละเอียดของแผน เช่น โครงกำร กิจกรรม
งบประมำณ ช่ว งเวลำดำเนินกำร แสดงควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินงำนมีกำรรำยงำนผล
รอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมำณ ๒๕๖๓ และรำยงำนสรุปผลปลำยปี(O๓๙-๔๑)
๑๓. แสดงผลกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐในปีงบประมำณ ๒๕๖๒ ตำมประเด็นที่กำหนด(O๔๒)
๑๔. แสดงผลกำรด ำเนิ น กำรตำมมำตรกำรเพื่ อ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ ง ใสภำยใน
หน่วยงำน เป็นกำรดำเนินกำรในปีงบประมำณ ๒๕๖๓(O๔๓)
๔

(ร่าง)ปฏิทินการดาเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
(Integrity and Transparency Assessment–ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
วันที่/เดือน/ปี

กิจกรรม

รายละเอียด

กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓

- จัดทำคำสั่งคณะกรรมกำรดำเนินงำนรับกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสฯ
- เตรียมขอข้อมูลจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
- จำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน – IIT
- จำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก – EIT
- ประชุมคณะกรรมกำรดำเนินงำนรับกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสฯ ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๑ (ห้องประชุม ..................)

- จัดทำคำสั่ง และตำรำงรับผิดชอบ
ดำเนินกำรแนบท้ำยคำสั่ง
- จัดทำตำรำงบรรจุข้อมูลผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
IITและ EIT
- ส่งบันทึกข้อควำมขออนุเครำะห์ข้อมูล
- แจ้งคำสั่งมหำวิทยำลัย ………/๒๕๖๓
- ชี้แจงรำยละเอียดของประเด็น
คำถำม/ตัวชี้วัด ตำมฉบับ(ร่ำง)
- มอบหมำยหน้ำที่และกำหนดปฏิทิน
- ตรวจสอบคู่มือกำรประเมินฉบับจริง
ว่ำมีประเด็นใดเพิม่ เติมและประสำน
ที่ปรึกษำฯ ป.ป.ช. เพื่อขอควำมเห็น
- เสนอปฏิทินกำรดำเนินงำน ITA-๒๕๖๓
เข้ำที่ประชุม คณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัย วำระเพื่อทรำบ
- จัดเวที Valaya ITA- Day (๖๓) หรือ
กิจกรรมอื่นทีผ่ ู้บริหำรให้ควำมเห็น

๑๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓

มีนำคม ๒๕๖๓

ปลำยเดือน มีนำคม
๒๕๖๓

- คำดว่ำได้รับคู่มือฉบับจริง และรำยชื่อที่ปรึกษำผู้ทำ
หน้ำที่ประเมิน ที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกสำนักงำน
ป.ป.ช.
- ประกำศนโยบำยและเจตนำรมณ์ป้องกันกำรทุจริต
ประจำปีงบประมำณ 2563
- ประชุม คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย(กบ.)
- กิจกรรม เผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหำร
มหำวิทยำลัย ทุกระดับ/ทุกหน่วยงำน
ณ ชั้น 3 อำคำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ สสร.302
- ดำเนินกำรจัดทำและตรวจสอบข้อมูลตำมประเด็น
คำถำมในแบบ OIT
- รับข้อมูลจำนวนผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียภำยในและ
ภำยนอกจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

- ผู้รับผิดชอบแต่ละประเด็นคำถำมในแบบ
OIT ดำเนินกำรจัดทำข้อมูล หรือ
กิจกรรมตำมที่กำหนด
- รวบรวมข้อมูล IIT และ EIT ตรวจสอบและ
จัดเตรียมข้อมูลเพื่อให้ผดู้ ูแลระบบเตรียม
นำข้อมูลเข้ำระบบ
- เป็นไปตำมประเด็นข้อ ๔.๒.๑ และ ๔.๒.๒
หน้ำ ๒

- หน่วยงำนจัดทำ URL หรือ QR Code เพื่อให้
ผู้รับบริกำรหรือผู้มสี ่วนได้เสียสำมำรถแสดงควำม
คิดเห็นผ่ำนทำงระบบITAS โดยตรง ได้สะดวกและ
รวดเร็ว
- ดำเนินกิจกรรมเพิ่มเติม........................................
- กิจกรรมตำมที่ประชุมคณะกรรมกำรฯครั้ง
.............................................................................
ที่ ๑ และ๒ กำหนด
...............................................................................
- ประชุมคณะกรรมกำรดำเนินงำนรับกำรประเมิน
- กำกับ ติดตำม ผลกำรดำเนินโครงกำร
คุณธรรมและควำมโปร่งใสฯ ๒๕๖๓
กิจกรรม หรือผลกำรจัดทำเอกสำรรอบที่
ครั้งที่ ๒ (ห้องประชุม ...................)
๑

๕

วันที่/เดือน/ปี
เมษำยน ๒๕๖๓
สัปดำห์ทสี่ อง
เมษำยน ๒๕๖๓
เมษำยน ๒๕๖๓

พฤษภำคม – มิถุนำยน
๒๕๖๓
พฤษภำคม – มิถุนำยน
๒๕๖๓
สัปดำห์ทสี่ อง
พฤษภำคม ๒๕๖๓

สัปดำห์ทสี่ ำม
พฤษภำคม ๒๕๖๓
มิถุนำยน ๒๕๖๓
กรกฎำคม ๒๕๖๓
กรกฎำคม ๒๕๖๓
สิงหำคม ๒๕๖๓
สิงหำคม ๒๕๖๓
สิงหำคม ๒๕๖๓

กิจกรรม

รายละเอียด

- ลงทะเบียนเข้ำใช้งำนระบบ ITAS

- ล็อคอินเข้ำใช้ระบบ และยืนยันสถำนะ
ผู้บริหำรและแอดมิน
- ประชุมคณะกรรมกำรดำเนินงำนรับกำรประเมิน
- รับข้อมูลจำกกำรดำเนินงำนตำมประเด็น
คุณธรรมและควำมโปร่งใสฯ ๒๕๖๓
ข้อคำถำมในแบบ OIT และส่งมอบให้
ครั้งที่ ๓ (ห้องประชุม ...................)
อำจำรย์ที่ปรึกษำตรวจสอบ
- นำเข้ำข้อมูลผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย IITและ EIT ในระบบ - นำข้อมูลที่กำหนดเข้ำระบบ ITAS และ
ITAS
ผู้บริหำรอนุมัติข้อมูล IITและ EIT
- รวบรวมข้อมูลในกำรประเมิน OIT ที่เป็นส่วน
- นำข้อมูลในกำรประเมิน OIT ที่เป็นส่วน
เบื้องต้น
เบื้องต้นให้อำจำรย์ที่ปรึกษำตรวจสอบ
- ดำเนินกิจกรรมเพิ่มเติม........................................
- กิจกรรมตำมที่ประชุมคณะกรรมกำรฯ
.............................................................................
ครั้งที่ ๑ และ ๒ กำหนด
- เก็บข้อมูลแบบสำรวจ IIT
- มหำวิทยำลัยเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ และ
กำกับติดตำมให้ตอบแบบประเมิน IIT
ไม่น้อยกว่ำที่กำหนด (พฤษภำคม)
- เก็บข้อมูลแบบสำรวจ EIT
- มหำวิทยำลัยเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ และ
กำกับติดตำมให้ตอบแบบประเมิน EIT
ไม่น้อยกว่ำที่กำหนด (พฤษภำคม)
- รวบรวมข้อมูลตำมแบบสำรวจ OIT จำกผู้รับผิดชอบ - รวบรวม ตรวจสอบควำมครบถ้วน ส่ง
ทุกประเด็นข้อคำถำม
อำจำรย์ที่ปรึกษำตรวจสอบควำมสมบูรณ์
- ตอบแบบสำรวจ OIT
- ผู้ดูแลระบบ นำเข้ำข้อมูลตำมทีก่ ำหนดใน
แบบสำรวจ OITภำยหลังอำจำรย์ที่ปรึกษำ
ตรวจสอบแล้ว ในระบบ ITAS
- ยืนยันและอนุมตั ิคำตอบข้อมูลตำมแบบสำรวจ OIT - ผู้บริหำรทีร่ ับผิดชอบ เข้ำระบบ ITAS
ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดและยืนยัน อนุมัติ
ข้อมูลที่ตอบในระบบ ITAS
- ตรวจและให้คะแนนแบบ OIT
- ระบบและที่ปรึกษำกำรประเมินของ
สำนักงำน ป.ป.ช. ดำเนินกำรตรวจและ
ให้คะแนนแบบ OIT
- ประมวลผลคะแนน
- ระบบและที่ปรึกษำกำรประเมินของ
สำนักงำน ป.ป.ช. ดำเนินกำรประมวลผล
คะแนน
- วิเครำะห์ผลและให้ข้อเสนอแนะ
- ที่ปรึกษำกำรประเมินของสำนักงำน ป.ป.ช.
ดำเนินกำรวิเครำะห์ผล และ ให้
ข้อเสนอแนะผ่ำนทำงระบบ ITAS
- กลั่นกรองและนำเสนอผลกำรประเมินต่อ
- สำนักงำน ป.ป.ช.และที่ปรึกษำกำร
คณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง
ประเมิน
- ประกำศผลและเผยแพร่รำยงำนผลกำรประเมิน
- สำนักงำน ป.ป.ช.
- ตรวจสอบผลประเมินและข้อเสนอแนะจำกระบบ
- มหำวิทยำลัยตรวจสอบผลกำรประเมินและ
ITAS
ข้อเสนอแนะจำกระบบ ITAS

๖

