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รายงานวิเคราะหผลการประเมินคุรธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 และมาตรการสงเสรมิคุณภาพและความโปรงใส 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

1. สรุปภาพรวมผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน จําแนกคะแนนรายตัวช้ีวัด 

และการจัดอันดับ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดคะแนนรวม 87.63 คะแนน อยูในระดับ A ผลการประเมิน “ผาน” 

ไดคะแนนเปนอันดับท่ี 32 ของประเภทสถาบันอุดมศึกษา (80 หนวยงาน) และไดคะแนนเปนอันดับท่ี 16 ของ

กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ (36 หนวยงาน) 
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2. สรุปคะแนนสูงสุด – ต่ําสุด รายตัวช้ีวัด  

คะแนนสูงสุด-ต่ําสุดรายตัวช้ีวัด 

อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน 

แบบเก็บคะแนน 

IIT 
(คาน้ําหนัก 30) 

EIT 
(คาน้ําหนัก 30) 

OIT 
(คาน้ําหนัก 40) 

1 การเปดเผยขอมลู 100    

2 การปองกันการทุจริต 100    

3 การปฏิบัตหินาท่ี 84.59    

4 คุณภาพการดําเนินงาน 82.53    

5 การใชอํานาจ 82.18    

6 การแกไขปญหาการทุจริต 80.27    

7 การปรับปรุงการทํางาน 78.94    

8 การใชทรัพยสินของราชการ 76.63    

9 การใชงบประมาณ 75.67    

10 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 75.2    

 

3. การวิเคราะหขอมูลผูตอบแบบวันการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายในและภายนอก 

3.1 ผูมีสวยไดสวนเสียภายใน (IIT) 

ผูมีสวนไดสวนเสียภายในท่ีตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายในท้ังหมด จํานวน 87 

คน พบวา  

เพศ สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 67.82 รองลงมาคือ เพศชาย จํานวน 

27 คน คิดเปนรอยละ 31.03 และเพศอ่ืน ๆ จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.15 ตามลําดับ 

อายุ สวนใหญอายุ 31-40 ป จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 39.08 รองลงมาคือ อายุ 20-30 ป 

จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 36.78 อายุ 41-50 ป จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 14.94 อายุ 51-60 ป 

จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 5.75 และอายุต่ํากวา 20 ป จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 3.45 ตามลําดับ 

ระดับการศึกษา สวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา จํานวน 50 คน คิดเปนรอย

ละ 57.47 รองลงมาคือ ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 40.23 ระดับ

มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา และระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.15 ตามลําดับ 

ขอเสนอแนะจากผลการประเมิน 

หนวยงานมีคะแนน IIT อยูในระดับดี (Good) บงชี้ใหเห็นวาหนวยงานมีแนวโนมการดําเนินงาน

ท่ีเปนไปตามหลักการความโปรงใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรสวนใหญยังเชื่อม่ันและแสดง
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ความไววางใจท่ีมีตอการบริหารงานของผูบริหารท่ีมุงสูการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางมีประสิทธิผล 

อยางไรก็ดี ส่ิงท่ีควรเปนประเด็นการพัฒนาสําหรับหนวยงานท่ีไดคะแนนในระดับดี คือ  

1) ควรปฏิบัติงาน/ใหบริการแกผูมาติดตอทุกคนอยางเทาเทียม  

2) การสรางการรับรูเก่ียวกับแผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําป  

3) เปดโอกาสใหบุคลากรภายในหนวยงาน มีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ  

4) จัดใหมีชองทางเพ่ือใหผูมีสวนไดสวนเสียภายในสามารถแจงเบาะแสอันควรสงสัย โดยมี

มาตรการคุมครองผูรองเรียน ขอมูลของผูรองเรียนจะตองถูกเก็บรักษาไวเปนความลับ 

 

3.2  ผูมีสวยไดสวนเสียภายนอก 

ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกท่ีตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวยเสีบภายนอกท้ังหมด 

จํานวน 208 คน พบวา  

เพศ สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 133 คน คิดเปนรอยละ 63.94 รองลงมาคือ เพศชาย 

จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 36.06  

อายุ สวนใหญอายุ 20-30 ป จํานวน 163 คน คิดเปนรอยละ 78.37 รองลงมาคือ อายุ 31-40 ป 

จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 10.10 อายุ 41-50 ป จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 7.21 อายุมากกวา 60 ป 

จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.92 อายุต่ํากวา 20 ป จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.44 และอายุ 51-60 ป 

จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.96 ตามลําดับ 

ระดับการศึกษา สวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา จํานวน 182 คน คิดเปน

รอยละ 87.50 รองลงมาคือ ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 5.29 ระดับ

มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 3.37 ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา จําวน 5 คน คิด

เปนรอยละ 2.40 และระดับประถมศึกษาหรือต่ํากวา จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.44 ตามลําดับ 

การติดตอหนวยงาน สวนใหญเปนบุคคลท่ัวไป จํานวน 157 คน คิดเปนรอยละ 75.48 รองลงมา

คือ อ่ืน ๆ จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 15.38 องคกรธุรกิจ จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 4.81 และ

หนวยงานของรัฐ จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 4.33 ตามลําดับ 

ขอเสนอแนะจากผลการประเมิน 

ในสวนของ EIT มีคะแนนอยูในระดับดี (Good) ชี้ใหเห็นวาประชาชนหรือผูรับบริการมีความ

เชื่อม่ันในคุณภาพการดําเนินงานของหนวยงานวายึดหลักตามมาตรฐาน ข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกําหนดไว  

โดยมีการใหขอมูลท่ีชัดเจนแกผูรับบริการอยางตรงไปตรงมา ไมนําผลประโยชนของพวกพองอยูเหนือ

ผลประโยชนสาธารณะ และไมพบวามีการเรียกรับสินบน ท้ังท่ีเปนเงิน ทรัพยสิน และผลประโยชนอ่ืนๆ ท่ีอาจ

คํานวณเปนเงินได อยางไรก็ดี ส่ิงท่ีควรเปนประเด็นการพัฒนาสําหรับหนวยงานท่ีไดคะแนนในระดับดี โดย

ควรดําเนินการอยางเขมขนมากข้ึน คือ  

1) ควรมีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจน  

2) การเผยแพรขอมูลของหนวยงานท่ีเขาถึงงาย ไมซับซอน และมีชองทางหลากหลาย  
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3) ควรพัฒนาการดําเนินงาน/การใหบริการของหนวยงาน โดยเปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมา

ติดตอหรือผูมีสวนไดสวนเสียเขาไปมีสวนรวมเพ่ือปรับปรุงการดําเนินงาน การบริการใหเกิด

ความโปรงใส ปรับปรุงวิธีการและข้ันตอนการทํางานใหดีข้ึน 
 

4. การวิเคราะหประเด็นท่ีเปนขอบกพรองท่ีตองไดรับการแกไขและพัฒนา 

จากการวิเคราะหผลการประเมินคุรธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏเพชรบุรี  มีตัวชี้วัดท่ีมีคาคะแนนนอยกวารอยละ 80 ไดแก 

4.1 ผลคะแนนอันดับท่ี 10 ประสิทธิภาพการสื่อสาร คะแนน 75.20 (ประเมินโดยผูมีสวนไดสวนเสีย

ภายนอก) 

 4.2 ผลคะแนนอันดับท่ี 9 การใชงบประมาณ คะแนน 75.67 (ประเมินโดยผูมีสวนไดสวนเสียภายใน) 

 4.3 ผลคะแนนอันดับท่ี 8 การใชทรัพยสินของราชการ คะแนน 76.63 (ประเมินโดยผูมีสวนไดสวน

เสียภายใน) 

 4.4 ตัวชี้วัดอันดับท่ี 7 การปรับปรุงการทํางาน คะแนน 78.94  (ประเมินโดยผูมีสวนไดสวนเสีย

ภายนอก) 

จากขอมูลดังกลาว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตองดําเนินการปรับปรุงแกไขและพัฒนาขอบกพรอง 

ในดานประสิทธิภาพการสื่อสาร ปรับปรุงการทํางานใหมีประสิทธิภาพ สําหรับผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 

สื่อสารใหความรู แนะนําเรื่องงบประมาณ และการใชทรัพยสินของทางราชการ ตอบุคลากรภายในหนวยงาน 

โดยมีประเด็นท่ีจะตองพัฒนาใหดีข้ึน และสรางแนวทางการนําผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัติของหนวยงาน 

ดังนี้ 

1) ตัวช้ีวัดท่ีมีคาคะแนนอยูใน 4 อันดับสุดทาย  

(1)  ตัวช้ีวัดอันดับท่ี 10 ประสิทธิภาพการส่ือสาร คะแนน 75.20  ประเมินโดยผูมีสวนไดสวน

เสียภายนอก ไดแก นักศึกษา บริษัทหรือนิติบุคคลท่ีติดตอเรื่องการจัดซ้ือจัดจาง และผูมา

ติดตอหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีประเด็นยอยท่ีควรพัฒนา ดังนี้  

(1.1) ชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาท่ีในหนวยงาน (65.38 คะแนน)

(1.2) การเผยแพรผลงานหรือขอมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจน (72.98 คะแนน)

(1.3) การเผยแพรขอมูลของหนวยงาน ตองมีลักษณะดังตอไปนี้ (77.40 คะแนน)  

• เขาถึงงาย ไมซับซอน (72.49 คะแนน) 

• มีชองทางหลากหลาย (82.32 คะแนน) 
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(1.4) ชี้แจงและตอบคําถาม เม่ือมีขอกังวลสงสัยเก่ียวกับการดําเนินงานไดอยางชัดเจน     

      (78.03 คะแนน) 

 

(2)  ตัวช้ีวัดอันดับท่ี 9 การใชงบประมาณ คะแนน 75.67 ประเมินโดยผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 

ไดแก บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยท่ีทํางานมาเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันท่ี

นําเขาขอมูลลงในระบบ ITAS ประกอบดวย ขาราชการ พนักงานราชการ พนักงาน

มหาวิทยาลัย ลูกจางประจํา พนักงานชั่วคราว ผูมีความรูความสามารถพิเศษ ภายใน

หนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (8 คณะ/3 คณะ/1 สถาบัน) โดยมีประเด็น

ยอยท่ีควรพัฒนา ดังนี้ 

(1) การสรางการรับรูเก่ียวกับแผนการใชจายงบประมาณประจําปของหนวยงาน  

    (58.69 คะแนน) 

(2) เปดโอกาสใหบุคลากร มีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ ตามประเด็น

ดังตอไปนี้ (67.05 คะแนน)  

• เปดโอกาสใหสอบถาม (69.86 คะแนน) 

• เปดโอกาสใหทักทวง (65.26 คะแนน) 

• เปดโอกาสใหรองเรียน (66.03 คะแนน) 

(3) การใชจายงบประมาณ โดยคํานึงถึงประเด็นดังตอไปนี้ (79.28 คะแนน) 

• ประเด็นดานความคุมคา (80.60 คะแนน) 

• ไมบิดเบือนวัตถุประสงคของงบประมาณท่ีตั้งไว (77.97 คะแนน) 

 

(3) ตัวช้ีวัดอันดับท่ี 8 การใชทรัพยสินของราชการ คะแนน 76.63 ประเมินโดยผูมีสวนไดสวน

เสียภายใน ไดแก บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยท่ีทํางานมาเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับ

ถึงวันท่ีนําเขาขอมูลลงในระบบ ITAS ประกอบดวย ขาราชการ พนักงานราชการ พนักงาน

มหาวิทยาลัย ลูกจางประจํา พนักงานชั่วคราว ผูมีความรูความสามารถพิเศษ ภายใน

หนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (8 คณะ/3 คณะ/1 สถาบัน) โดยมีประเด็น

ยอยท่ีควรพัฒนา ดังนี้ 

(1) ข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสินของราชการไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน 

มีความสะดวก (62.18 คะแนน) 

(2) เผยแพรแนวปฏิบัติ เก่ียวกับการใชทรัพยสินของราชการท่ีถูกตอง (66.06 คะแนน) 
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(3) มีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ เพ่ือปองกันไมใหมีการ

นําไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง (73.74 คะแนน) 

(4) กรณีท่ีตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการไปใชปฏบิัติงาน บุคลากรในหนวยงาน มีการ

ขออนุญาตอยางถูกตอง (78.37 คะแนน) 

 

(4) ตัวช้ีวัดอันดับท่ี 7 การปรับปรุงการทํางาน คะแนน 78.94 ประเมินโดยผูมีสวนไดสวนเสีย

ภายนอก ไดแก นักศึกษา บริษัทหรือนิติบุคคลท่ีติดตอเรื่องการจัดซ้ือจัดจาง และผูมาติดตอ

หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีประเด็นยอยท่ีควรพัฒนา ดังนี้ 

(1) ปรับปรงุคุณภาพการปฏิบัติงาน/การใหบริการของบุคลากรใหดีข้ึน (70.27 คะแนน) 

(2) เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขาไปมีสวนรวมในการ   

     ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน/การใหบริการของหนวยงาน (75.43 คะแนน) 

(3) ปรับปรุงการดําเนินงาน/การใหบริการ ใหมีความโปรงใสมากข้ึน  (78.70 คะแนน) 

 

5. แนวทางการนําผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัติของหนวยงาน  

ผูบริการไดนําผลวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือรับทราบและกําหนดแนวทางแกไขและปรับปรุงใน

การประชุม และไดประกาศคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ี  185/2563 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการผู

กํากับดูแล และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ 

พ.ศ. 2563 เพ่ือกําหนดนโยบาย กํากับดูแลและจัดเก็บรวมรวมขอมูล ตลอดจนรวบรวมหลกัฐานประกอบการ

รายงานผลการดําเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนไปดวยความเรียบรอย ซ่ึงคณะกรรมการไดดําเนินการนําผลการ

วิเคราะหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปสู

มาตรการและแนวทางการปฏิบัติของหนวยงาน ดังนี้ 

5.1 ดานประสิทธิภาพการส่ือสาร 

  1) จัดทําระบบรับเรื่อง แนะนํา ติชม / รองเรียน / สายตรงอธิการบดี โดยเผยแพรผาน

เว็บไซตหลักของหนวยงาน  

   ผูรับผิดชอบ : สํานักงานอธิการบดี โดยกองกลาง รวมกับ ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล 
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  2) ปรับปรุงเว็บไซตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ใหงายตอการเผยแพรขอมูล และผลงาน 

เขาถึงงาย ไมซับซอน  

ผูรับผิดชอบ : สํานักงานอธิการบดี โดยศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล 

5.2 ดานการใชงบประมาณ  

1) จัดทําการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระดับ

มหาวิทยาลัย เสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย อนุมัติแผน และเผยแพรเพ่ือ

สรางการรับรูเก่ียวกับแผนการใชจายงบประมาณ ทางบันทึกขอความ และเว็บไซตหลักของหนวยงาน รวมท้ัง

กําหนดใหทุกหนวยงานในสังกัดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ เพ่ือวางแผนการใชจายงบประมาณ พรอม

ประชาสัมพันธใหบุคลากรทราบ 

ผูรับผิดชอบ : สํานักงานอธิการบดี โดยกองนโยบายและแผน) คณะ/สํานัก/สถาบัน 

  2) แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการของมหาวิทยาลัยท้ังจากบุคคลภายในและ

บุคคลภายนอก โดยพิจารณาตามวัตถุประสงค และความคุมคาของผลผลิต-ผลลัพธ ของกิจกรรมภายใต

โครงการหลัก เสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย อนุมัติกิจกรรม 

ผูรับผิดชอบ : สํานักงานอธิการบดี โดยกองนโยบายและแผน 

3) ชองทางการมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ (สอบถาม ทักทวง

รองเรียน) ไดแก  

- เว็บไซตหลักของมหาวิทยาลัย (ระบบรับเรื่อง แนะนํา ตชิม/รองเรียน/สายตรงอธิการบดี) 

- เว็บไซตกองนโยบายและแผน  

- Facebook กองนโยบายและแผน  

- LINE กลุมตางๆ (เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัย) 

- ชองทางการติดตอสอบถามอ่ืน ๆ เชน โทรศัพท  ไปรษณีย  ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

ผูรับผิดชอบ : สํานักงานอธิการบดี โดยกองนโยบายและแผน) รวมกับศูนย

เทคโนโลยีดิจิทัล) 

 

5.3 ดานการใชทรัพยสินของราชการ 

1) จัดทําข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสินของราชการ และเผยแพรตอสาธารณะผาน

ทางเว็บไซตหลักของมหาวิทยาลัย 

2) เผยแพรแนวปฏิบัติเก่ียวกับการใชทรัพยสินของราชการท่ีถูกตอง กําหนดผูรับผิดชอบ 

กําหนดการกํากับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ  

ผูรับผิดชอบ : สํานักงานอธิการบดี โดยกองกลาง 
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5.4 ดานการปรับปรุงการทํางาน 

1) สํารวจความพึงพอใจผูใชบริการ เพ่ือเปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนได

สวนเสีย เขามามีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน/การใหบริการของหนวยงาน โดยการนําผลการ

สํารวจมาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การใหบริการของบุคลากร 

ผูรับผิดชอบ : ทุกคณะ/สํานัก/สถาบัน 

2) ดําเนินการจัดทําและเผยแพร คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการใหบริ

การ เพ่ือใหเจาหนาท่ีของหนวยงานใชยึดถือปฏิบัติใหเปนมาตรฐานเดียวกัน และผูมารับบริการหรือผูมาติดตอ

กับหนวยงานใหเปนขอมูลในการขอรับบริการหรือติดตอกับหนวยงาน 

ผูรับผิดชอบ : ทุกคณะ/สํานัก/สถาบัน 

 

 

 

ลงชื่อ  

       (นายนเรนทร   อมรจุติ) 

   นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

 

 

 

 


