สรุปวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารประจาคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 19/2564
วันที่ 15 ธันวาคม 2564
เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
การดาเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของส่วนงาน มช.
(Chiang Mai University-Integrity and Transparency Assessment: CMU-ITA)
ประจาปีบประมาณ พ.ศ. 2565
ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีนโยบายในการดาเนินงาน “โครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของส่วนงาน มช.” (Chiang Mai University-Integrity and Transparency
Assessment: CMU-ITA) โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ยกระดั บ มาตรฐานคุ ณ ธรรมในการด าเนิ น งานของ
มหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในการต่อต้านการทุ จริตและประพฤติมิชอบ
ให้ เกิ ด คุ ณ ธรรม ความโปร่ งใส ตรวจสอบได้ ต ามแนวทางการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
โดยให้ ส่ ว นงานน าผลการประเมิ น ไปจั ด ท าเป็ น แนวทางมาตรการต่ า ง ๆ ในการป้ อ งกั น
การทุ จ ริ ตและประพฤติ มิช อบ และปรับ ปรุงพั ฒ นาให้ เกิ ด ประสิ ท ธิภ าพการปฏิ บั ติงานและการให้ บ ริการ
แก่ผู้รับบริการ ทั้งนักศึกษา บุคลากร ประชาชน และส่วนงานทั้งภายในและภายนอก และเพื่อนาผลคะแนน
การประเมิน CMU-ITA เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดย CMU-ITA กาหนดให้มีการเก็บข้อมูล 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1

การเก็บข้อมูลจากบุคลากรส่วนงาน (ค่าน้าหนัก 30 คะแนน)
(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)

เป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกประเภทที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 ปี (อย่างน้อย 10% ของ
บุคลากรทั้งหมด) ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการดาเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ของส่วนงานตนเอง โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน 5 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อานาจ
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต
*โดยมีระยะเวลาในการเก็บข้อมูล IIT ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 31 มกราคม 2565
ส่วนที่ 2

การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการ หรือผู้ติดต่อ (ค่าน้าหนัก 30 คะแนน)
(External Integrity and Transparency Assessment: EIT)

เป็น การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่เป็นผู้รับบริการ หรือผู้ติดต่อ กับคณะฯ
ในช่ ว งเวลา 1 ปี ที่ ผ่ า นมา ได้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษา บริ ษั ท ห้ า งร้ า น ร้ า นค้ า ผู้ เช่ า พื้ น ที่ ประชาชนที่ ติ ด ต่ อ หรื อ
รับบริการด้านการวิจัย บริการวิชาการ หรืออื่น ๆ ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็น ซึ่งคณะฯ ต้อง
เก็บข้อมูลให้ได้อย่างน้อย 300 คน โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน 3 ตัวชี้วัด ดังนี้

-2ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทางาน
*โดยมีระยะเวลาในการเก็บข้อมูล EIT ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 31 มกราคม 2565
ส่วนที่ 3

การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของส่วนงาน (ค่าน้าหนัก 40 คะแนน)
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

เป็น การตรวจสอบระดับ การเปิดเผยข้อมูลของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่เผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์หลัก ของส่วนงาน โดยมีคณะที่ปรึกษาการประเมิน ITA ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ
และคนกลาง (Third Party) เป็ น ผู้ ตรวจสอบข้อมูล และให้ คะแนน พร้อมข้อเสนอแนะตามหลั กเกณฑ์ การ
ประเมินที่กาหนด แบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
*โดยมีระยะเวลาในการรายงานผล OIT วันที่ 1 - 31 มกราคม 2565
อนึ่ ง มหาวิทยาลั ย จะประกาศและเผยแพร่ผ ลการประเมิน ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
และได้กาหนดจัดโครงการ CMU-ITA Day 65 ในวันที่ 1 มีนาคม 2565
ในการนี้ จึ งขอความอนุ เคราะห์ จ ากทุ กหน่ ว ยงานภายในคณะฯ ช่ ว ยประชาสั ม พั น ธ์
การดาเนินงานโครงการ CMU-ITA ใน 2 ส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
ส่วนที่ 1 การเก็บข้อมูลจากบุคลากรส่วนงาน: IIT
ขอให้แจ้งบุคลากรในสังกัดของท่าน ช่วยตอบแบบสารวจ/แบบวัดการรับรู้ IIT
ส่วนที่ 2 การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการ หรือผู้ติดต่อ: EIT
ขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้มารับบริการ หรือผู้ติดต่องานกับหน่วยงานของท่าน
ภายในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ช่วยตอบแบบสารวจ/แบบวัดการรับรู้ EIT
ทั้งนี้ งานบริหารทั่วไปจะได้แจ้งเวียนให้ทราบอีกครั้งทางระบบ CMU e-Document และ
สาหรับ การดาเนิน การในส่วนที่ 3 “การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของส่วนงาน หรือ OIT” จะได้มีการ
ประชุมร่วมกับหัวหน้างานในการมอบหมายประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานข้อมูลในระบบของ มช. ต่อไป
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เอกสารแนบ

- โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์แบบสารวจ/แบบวัดการรับรู้ IIT
- โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์แบบสารวจ/แบบวัดการรับรู้ EIT
- คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของส่วนงาน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

