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การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

------------------------------------ 

การประเมิน ITA 2563 ยังคงใชกรอบแนวทางการประเมินเชนเดียวกับการประเมิน ITA2562 ท่ีผาน

มา เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐท่ีเขารับการประเมินไดมีการปรับปรุงพัฒนาอยางเชื่อมโยงและตอเนื่อง และทําให

เห็นพัฒนาการในดานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐไดอยางชัดเจน อยางไรก็ตาม การ

ประเมิน ITA 2563 มีการปรบัปรุงในรายละเอียดของระเบียบวิธีการประเมินและประเด็นการประเมินเล็กนอย 

เพ่ือแกไขปรับปรุงขอจํากัดของการประเมินใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการ

ประเมินมากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะสงผลใหการประเมิน ITA เปนเครื่องมือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการปรับปรุงแกไข

ระบบการบริหารราชการของหนวยงานภาครัฐ และมีผลการประเมินท่ีมาจากมุมมองของประชาชนอยางรอบ

ดานท้ังดานการรับรูและความสามารถในการเขาถึงขอมูลสาธารณะไดอยางชัดเจนมากยิ่งข้ึน  

หนวยงานภาครัฐท่ีเขารับการประเมิน มีจํานวน รวมท้ังสิ้น 8,302 หนวยงาน สถาบันอุดมศึกษา 

จํานวน 83 หนวยงาน 

 

1. ระเบียบวิธีการประเมิน 

 1.1 แหลงขอมูลในการประเมิน และกลุมตัวอยางในการเก็บรวบรวมขอมูล 

  1) ผู มีสวนไดสวนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรของหนวยงาน ตั้งแตระดับผูบริหาร 

ผูอํานวยการ/หัวหนา ขาราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจาง/พนักงานจาง ท่ีทํางานใหกับหนวยงานภาครัฐมา

เปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับตั้งแตในป พ.ศ. 2563 เปนตนมา การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางข้ันต่ํา 

จํานวนรอยละ 10 ของจํานวนผูมีสวนไดสวนเสียภายใน แตจะตองมีจํานวนไมนอยกวา 30 ตัวอยาง กรณี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีพนักงานท่ีเปนประชากรท้ังหมด 639 คน ดังนั้นตองมีขนาดกลุมตัวอยางข้ันต่ํา

ไมนอยกวา 64 คน มติท่ีประชุมคณะกรรมการกําหนดใหกลุมตัวอยางผู มีสวนไดสวนเสียภายในของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมีจํานวน 70 คน โดยแบงตามหนวยงาน ดังนี้ 
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จํานวนกลุมตัวยางผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (บุคลากร) 

ท่ี คณะ/สํานัก 
จํานวนบุคลากร

ท้ังหมด 

จํานวนกลุม

ตัวอยาง 

1 คณะครุศาสตร 36 4 

2 คณะพยาบาลศาสตร 39 4 

3 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 125 14 

4 คณะวิทยาการจัดการ 48 5 

5 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 69 8 

6 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 59 6 

7 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 36 4 

8 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 34 4 

9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี 18 2 

10 สํานักงานอธิการบดี 125 14 

11 หนวยตรวจสอบภายใน 3 0 

12 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 20 2 

13 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 12 1 

14 สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 9 1 

15 โรงแรมเพชรน้ําหนึ่ง 4 0 

16 ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ 2 0 

รวม 639 70.00 
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แบบกรอกรายช่ือเจาหนาท่ีภายในหนวยงาน สําหรับการเก็บขอมูลจากแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 

(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

หนวยงาน         

ลําดับ ช่ือ – สกุล รหัสบัตรประชาชน ตําแหนง สังกัด ท่ีอยู  เบอรโทรศัพท  E – Mail 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

หมายเหตุ: 1. เปนขอมูลเจาหนาท่ีภายในของหนวยงานท่ีปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และมีอายุการทํางานไมนอยกวา 1 ป 

  2. สงขอมูลรายช่ือใหกับกองนโยบายและแผนภายในวันท่ี 8 มีนาคม 2562 ผานทาง E-mail : plan_pbru@hotmail.co.th  หรือระบบ PBRU eDocument 
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2) ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหนวยงานของรัฐอ่ืน ท่ีเคยมารับ

บริการหรือมาติดตอตามภารกิจของหนวยงานภาครัฐ นับตั้งแตในป พ.ศ. 2563 เปนตนมา การกําหนดกลุม

ตัวอยางข้ันต่ํา กรณีหนวยงานมีผูมีสวนไดสวนเสียภายในจํานวนมากกวา 4,000 คน ใหเก็บขอมูลจากผูมีสวน

ไดสวนเสียภายในไมนอยกวา 400 ตัวอยาง ในกรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีจํานวนนักศึกษาปจจุบัน 

9,377 คน มีผูติดตอการจัดซ้ือจัดจางโดยประมาณจํานวน 40 คน รวมผูมาติดตอหนวยงานโดยประมาณ 

9,417 คน ดังนั้นตองมีขนาดกลุมตัวอยางข้ันต่ําไมนอยกวา 400 คน มติท่ีประชุมคณะกรรมการกําหนดใหกลุม

ตัวอยางผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีจํานวน 440 คน โดยแบงตามหนวยงาน ดังนี้ 

จํานวนกลุมตัวยางผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (นักศึกษา) 

ท่ี คณะ/สํานัก 
จํานวนนักศึกษา

ท้ังหมด 

จํานวนกลุม

ตัวอยาง 

1 คณะครุศาสตร 800 34 

2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 553 24 

3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 506 22 

4 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 655 28 

5 คณะพยาบาลศาสตร 729 31 

6 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3,777 161 

7 คณะวิทยาการจัดการ 1,521 65 

8 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 836 36 

  
9,377 400 

จํานวนกลุมตัวยางผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (จัดซ้ือจัดจาง) 

9 ผูมาติดตอเรื่องจัดซ้ือจัดจาง 40 40 

รวม 440 

 

  3) เว็บไซตของหนวยงาน เก็บขอมูลจากเว็บไซตหลักของหนวยงานทุกหนวยงาน 
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แบบกรอกรายช่ือผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียกับหนวยงาน สําหรับการเก็บขอมูลจากแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 

(External Integrity and Transparency Assessment: EIT) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25623 

หนวยงาน         

ลําดับ ช่ือ – สกุล 
รหัสบัตร

ประชาชน 
องคกร เบอรโทรศัพท E – Mail 

ชองทางการติดตออ่ืนๆ 

(เชน ท่ีอยู,Line ID)  

ประเภทการติดตอ 

(การขอรับบริการดานตางๆ) 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

หมายเหตุ: 1. เปนขอมูลผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียกับหนวยงาน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  2. สงขอมูลรายช่ือใหกับกองนโยบายและแผนภายในวันท่ี 8 มีนาคม 2562 ผานทาง E-mail : plan_pbru@hotmail.co.th  หรือระบบ PBRU eDocument 

 



เอกสารประกอบการประชุม วาระท่ี 5.1 

 

6 

 

 1.2 เครื่องมือในการประเมิน 

1) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 

Assessment: IIT) เปนแบบวัดท่ีใหผูตอบเลือกตัวเลือกคําตอบตามการรับรูของตนเองท่ีมีตอหนวยงานตนเอง 

ใน 5 ตัวชี้วัด ไดแก ตัวชี้วัดการปฎิบัติหนาท่ี ตัวชี้วัดการใชงบประมาณ ตัวชี้วัดการใชอํานาจ ตัวชี้วัดการใช

ทรัพยสินของราชการ และตัวชี้วัดการแกไขปญหาการทุจริต 

2 ) แบ บ วั ด ก า ร รั บ รู ข อ งผู มี ส ว น ได ส ว น เสี ย ภ ายน อก  (External Integrity and 

Transparency Assessment: EIT) เปนแบบวัดท่ีใหผูตอบเลือกตัวเลือกคําตอบตามการรับรูของตนเองท่ีมีตอ

หนวยงานท่ีประเมิน ใน 3 ตัวชี้วัด ไดแก ตัวชี้วัดคุณภาพการดําเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และ

ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทํางาน 

3) แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 

Assessment: OIT) เปนแบบวัดท่ีใหผูตอบเลือกตอบมีหรือไมมีการเปดเผยขอมูล พรอมท้ังระบุ URL เพ่ือ

เชื่อมโยงไปสูแหลงท่ีอยูของการเปดเผยขอมูล และระบุคําอธิบายเพ่ิมเติมประกอบคําตอบ เปนการประเมิน

ระดับการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะของหนวยงานเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลในเว็บไซตหลักของ

หนวยงานได 2 ตัวชี้วัด ไดแก ตัวชี้วัดการเปดเผยขอมูล (ประกอบดวย 5 ตัวชี้วัดยอย ไดแก ขอมูลพ้ืนฐาน การ

บริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการสงเสริมความโปรงใส) 

และตัวชี้วัดการปองกันการทุจริต (ประกอบดวย 2 ตัวชี้วัดยอย ไดแก การดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต 

และมาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต) 
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2. การประเมินผล 

 2.1 การประมวลผลคะแนน 

  การประมวลผลคะแนน มีข้ันตอนการประมวลผลคะแนนตามลําดับ ดังนี้ 

คะแนน แบบ IIT แบบ EIT แบบ OIT 

คะแนนขอคําถาม 
คะแนนเฉลีย่ของ 

ขอคําถามจากผูตอบทุกคน 

คะแนนเฉลีย่ของ 

ขอคําถามจากผูตอบทุกคน 
คะแนนขอคําถาม 

คะแนนตัวช้ีวัดยอย - - 
คะแนนเฉลีย่ของทุกขอ

คําถามในตัวช้ีวัดยอย 

คะแนนตัวช้ีวัด 
คะแนนเฉลีย่ของทุกขอ

คําถามในตัวช้ีวัด 

คะแนนเฉลีย่ของทุกขอ

คําถามในตัวช้ีวัด 

คะแนนเฉลีย่ของทุกตัวช้ีวัด

ยอยในตัวช้ีวัด 

คะแนนแบบสํารวจ 
คะแนนเฉลีย่ของทุกตัวช้ีวัด

ในแบบสํารวจ 

คะแนนเฉลีย่ของทุกตัวช้ีวัด

ในแบบสํารวจ 

คะแนนเฉลีย่ของทุกตัวช้ีวัด

ในแบบสํารวจ 

นํ้าหนักแบบสํารวจ รอยละ 30 รอยละ 30 รอยละ 40 

คะแนนรวม ผลรวมของคะแนนแบบสํารวจท่ีถวงน้ําหนัก 

 

 2.2 คะแนนและระดับผลการประเมิน 

  ผลการประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือคาคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผล

การประเมิน (Rating Score) โดยจําแนกออกเปน 7 ระดับ ดังนี้ 

คะแนน ระดับ 

95.00 – 100 AA 

85.00 – 94.99 A 

75.00 – 84.99 B 

65.00 – 74.99 C 

55.00 – 64.99 D 

50.00 – 54.99 E 

0 – 49.99 F 
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3. กรอบระยะเวลาการประเมิน 

 การประเมิน ITA จะดําเนินการประเมินในชวงเดือนเมษายน – เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

ลําดับ กิจกรรม เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 

1 ลงทะเบียนเขาใชงานระบบ      

2 นําเขาขอมูลในการประเมิน      

3 เก็บขอมูลแบบสํารวจ IIT      

4 เก็บขอมูลแบบสํารวจ EIT      

5 ตอบแบบสํารวจ OIT      

6 ตรวจและใหคะแนนแบบ OIT      

7 ประมวลผลคะแนน      

8 วิเคราะหผลและใหขอเสนอแนะ      

9 กลั่นกรองและนําเสนอผลการประเมินตอคณะกรรมการท่ีเก่ียวของ      

10 ประกาศผลและเผยแพรรายงานผลการประเมิน      

 

4. ประเด็นการประเมิน 

ประเด็นในการประเมิน จําแนกออกเปน 10 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 

แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 

Assessment: IIT) ใชเก็บรวบรวมขอมูลในตัวช้ีวัดท่ี 1 – ตัวช้ีวัดท่ี 5 ประกอบดวย 

ตัวช้ีวัดท่ี 1 การปฏิบัติหน้ําท่ี เปนตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินการรับรูของบุคลากรภายใน

หนวยงานตอการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนในหนวยงานของตนเอง ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน

โดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปรงใส ปฏิบัติงานหรือดําเนินการตามข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกําหนดไว

อยางเครงครัด และจะตองเปนไปอยางเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนผูมาติดตอท่ัวไปหรือผูมาติดตอท่ีรูจักกันเปน

การสวนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอยางมุงม่ัน เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบตองานในหนาท่ีท่ี

รับผิดชอบ ซ่ึงลวนถือเปนลักษณะการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเ จาหนาท่ีของรัฐอยางมีคุณธรรม นอกจากนี้ ยัง

ประเมินการรับรูในประเด็นท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนๆ ของ

บุคลากรอ่ืนในหนวยงานท้ังในกรณีท่ีแลกกับการปฏิบัติหนาท่ี และในกรณีชวงเทศกาลหรือวาระสําคัญตาง ๆ 

ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแมแตกรณีการใหเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืน ๆ ตอบุคคลภายนอก ซ่ึง



เอกสารประกอบการประชุม วาระท่ี 5.1 

 

9 

 

ถือเปนความเสี่ยงท่ีอาจจะกอใหเกิดการรับสินบนไดในอนาคต ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหนาท่ี ประกอบดวยขอ

คําถามจํานวน 6 ขอ ดังนี้ 
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ตัวช้ีวัดท่ี 2 การใชงบประมาณเปนตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินการรับรูของบุคลากรภายใน

หนวยงานตอการดําเนินการตาง ๆ ของหนวยงานของตนเอง ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการใชจายเงิน

งบประมาณ นับตั้งแตการจัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําปและเผยแพรอยางโปรงใส ไปจนถึง

ลักษณะการใชจายงบประมาณของหนวยงานอยางคุมคา เปนไปตามวัตถุประสงค และไมเอ้ือประโยชนแก

ตนเองหรือพวกพอง การเบิกจายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องตาง ๆ เชน คาทํางานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ 

หรือคาเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซ้ือจัดจางและการตรวจรับพัสดุดวย นอกจากนี้  ยังให

ความสําคัญกับการเปดโอกาสใหบุคลากรภายในมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณของ

หนวยงานตนเองได ตัวชี้วัดท่ี 2 การใชงบประมาณ ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 6 ขอ ดังนี้ 
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ตัวช้ีวัดท่ี 3 การใชอํานาจ เปนตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินการรับรูของบุคลากรภายใน

หนวยงานตอการใชอํานาจของผูบังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการมอบหมายงาน การ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือใหสิทธิประโยชนตาง ๆ ซ่ึงจะตองเปนไปอยางเปนธรรม

และไมเลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใชอํานาจสั่งการใหผูใตบังคับบัญชาทําในธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชาหรือ

ทําในสิ่งท่ีไมถูกตอง นอกจากนี้ ยังประเมินเก่ียวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลท่ีอาจเกิดการแทรกแซงจาก

ผูมีอํานาจ การซ้ือขายตําแหนง หรือการเอ้ือผลประโยชนใหกลุมหรือพวกพอง ตัวชี้วัดท่ี 3 การใชอํานาจ 

ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 6 ขอ ดังนี้ 
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ตัวช้ีวัดท่ี 4 การใชทรัพยสินของราชการ เปนตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินการรับรูของ

บุคลากรภายในหนวยงานตอการใชทรัพยสินของราชการ ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมของบุคลากร

ภายใน ในการนําทรัพยสินของราชการของหนวยงานไปเปนของตนเองหรือนําไปใหผูอ่ืน และพฤติกรรมในการ

ขอยืมทรัพยสินของราชการ ท้ังการยืมโดยบุคลากรภายในหนวยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหนวยงาน

ซ่ึงหนวยงานจะตองมีกระบวนการในการขออนุญาตท่ีชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ หนวยงานจะตองมีการ

จัดทําแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใชทรัพยสินของราชการท่ีถูกตอง เพ่ือเผยแพรใหบุคลากรภายในไดรับทราบ

และนําไปปฏิบัติ รวมไปถึงหนวยงานจะตองมีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการของ

หนวยงานดวย ตัวชี้วัดท่ี 4 การใชทรัพยสินของราชการ ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 6 ขอ ดังนี้ 
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ตัวช้ีวัดท่ี 5 การแกไขปญหาการทุจริต เปนตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินการรับรูของบุคลากร

ภายในหนวยงานตอการแกไขปญหาการทุจริตของหนวยงาน ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการใหความสําคัญของ

ผูบริหารสูงสุดในการตอตานการทุจริตอยางจริงจัง โดยหนวยงานจะตองทบทวนนโยบายท่ีเก่ียวของกับการ

ปองกันการทุจริตในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ และจัดทําแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ของหนวยงาน เพ่ือใหเกิดการแกไขปญหาการทุจริตไดอยางเปนรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเก่ียวกับ

ประสิทธิภาพการแกไขปญหาการทุจริตของหนวยงาน ท่ีจะตองทําใหการทุจริตในหนวยงานลดลงหรือไมมีเลย 

และจะตองสรางความเชื่อม่ันใหบุคลากรภายใน ในการรองเรียนเม่ือพบเห็นการทุจริตภายในหนวยงานดวย 

นอกจากนี้ หนวยงานจะตองมีกระบวนการเฝาระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหนวยงาน รวมถึงการนําผล

การตรวจสอบของฝายตรวจสอบ จากท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน ไปปรับปรุงการทํางาน เพ่ือปองกัน

การทุจริต ตัวชี้วัดท่ี 5 การแกไขปญหาการทุจริต ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 6 ขอ ดังนี้ 
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แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 

Assessment: EIT) ใชเก็บรวบรวมขอมูลในตัวช้ีวัดท่ี 6 – ตัวช้ีวัดท่ี 8 ประกอบดวย 

ตัวช้ีวัดท่ี 6 คุณภาพการดําเนินงาน เปนตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินการรับรูของผูรับบริการ 

ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอการคุณภาพการดําเนินงาน ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการ

ปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ข้ันตอน และระยะเวลาท่ีกําหนดไวอยางเครงครัด และ

จะตองเปนไปอยางเทาเทียมกันไมเลือกปฏิบัติ รวมถึงจะตองใหขอมูลเก่ียวกับการดําเนินการ/ใหบริการของ

หนวยงานแกรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียอยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรอืบิดเบือนขอมูล ซ่ึง

สะทอนถึงการปฏิบัติหนาท่ีอยางมีคุณธรรม และยังประเมินการรับรูเก่ียวกับประสบการณตรงในการถูก

เจาหนาท่ีเรียกรับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืน ๆ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติหนาท่ีดวย นอกจากนี้ ยังประเมิน

การรับรูเก่ียวกับการบริหารงานและการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงาน ท่ีจะตองคํานึงถึงประโยชนของ

ประชาชนและสวนรวมเปนหลัก ไมมีการเอ้ือประโยชนใหกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุมใดกลุมหนึ่ง ตัวชี้วัดท่ี 

6 คุณภาพการดําเนินงาน ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 5 ขอ ดังนี้ 
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ตัวช้ีวัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร เปนตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินการรับรูของ

ผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นท่ี

เก่ียวของกับการเผยแพรขอมูลของหนวยงานในเรื่องตางๆ ตอสาธารณชน ผานชองทางท่ีหลากหลาย สามารถ

เขาถึงไดงาย และไมซับซอน โดยขอมูลท่ีเผยแพรจะตองครบถวนและเปนปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งผลการ

ดําเนินงานของหนวยงานและขอมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดใหมีชองทางใหผูรับบริการ ผูมา

ติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถสงคําติชมหรือความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงาน/การใหบริการ และ

มีการชี้แจงในกรณีท่ีมีขอกังวลสงสัยไดอยางชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรูเก่ียวกับการจัดใหมีชองทาง

ใหผูมาติดตอสามารถรองเรียนการทุจริตของเจาหนาท่ีในหนวยงานดวย ซ่ึงสะทอนถึงการสื่อสารกับ

ผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียอยางมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร

ประเด็นสํารวจ ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 5 ขอ ดังนี้ 
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ตัวช้ีวัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน เปนตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินการรับรูของ

ผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอการปรับปรุงระบบการทํางาน ในประเด็นท่ี

เก่ียวของกับการปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน ท้ังการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีและกระบวนการทํางานของ

หนวยงานใหดียิ่งข้ึน รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงานเพ่ือใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมาก

ยิ่งข้ึน โดยควรมีกระบวนการเปดโอกาสใหผูรับบริการหรือผูมาติดตอ เขามามีสวนรวมในการปรับปรุง

พัฒนาการดําเนินงานเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการดวย ท้ังนี้  นอกจากหนวยงานจะตองปรับปรุง

พัฒนาการดําเนินงานใหดีข้ึนแลว ยังควรใหความสําคัญกับการปรับปรุงการดําเนินงานใหมีความโปรงใสมาก

ข้ึนอีกดวย ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 5 ขอ ดังนี้ 
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OIT ลักาณะขอมูล 

ระดับขอมูล 

ขอมูลท่ีตองการ คณะ/สํานัก/

สถาบัน 
มหาวิทยาลัย 

9. การเปดเผยขอมูล เปดเผย 33 ขอมลู 

9.1 ขอมูลพ้ืนฐาน 

9.1.1 ขอมูลพ้ืนฐาน 

O1 โครงสราง o แสดงแผนผังแสดงโครงสรางการแบงสวนราชการของหนวยงาน 

o ประกอบดวยตําแหนงท่ีสาํคัญ และการแบงสวนงานภายใน เชน สํานัก 

   กอง ศูนย ฝาย สวน กลุม เปนตน 

  • โครงสรางการบรหิารสวนราชการ

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี

• โครงสรางระดับ คณะ/สํานัก/สถาบัน 

O2 ขอมูลผูบริหาร o แสดงรายนามของผูบริหารของหนวยงาน 

o ประกอบดวยช่ือ-นามสกุล ตําแหนง รูปถาย ชองทางการติดตอผูบริหาร 

   สูงสุดหรือหัวหนาหนวยงาน และผูดํารงตําแหนงทางการบริหารของ 

   หนวยงาน 

  • โครงสรางการบรหิารสวนราชการ

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี

• โครงสรางระดับ คณะ/สํานัก/สถาบัน 

O3 อํานาจหนาท่ี แสดงขอมูลหนาท่ีและอํานาจของหนวยงานตามท่ีกฎหมายกําหนด   ภารกิจตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฎ 

พ.ศ. 2547 

O4 แผนยุทธศาสตร

หรือแผนพัฒนา

หนวยงาน 

o แสดงแผนการดาํเนินภารกิจของหนวยงานท่ีมีระยะมากกวา 1 ป 

o มีขอมูลรายละเอียดของแผนฯ เชน ยุทธศาสตรหรือแนวทาง เปาหมาย  

   ตัวช้ีวัด เปนตน 

o เปนแผนท่ีมรีะยะเวลาบังคับใชครอบคลมุป พ.ศ. 2563 

  • แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี ระยะ 20 ป ป 2560 – 2579 

และระยะ 5 ป 2560 – 2564 

• แผนปฏิบัตริาชการประจําป

งบประมาณ 2563 
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OIT ลักาณะขอมูล 

ระดับขอมูล 

ขอมูลท่ีตองการ คณะ/สํานัก/

สถาบัน 
มหาวิทยาลัย 

O5 ขอมูลการตดิตอ แสดงขอมลูการตดิตอ ดังน้ี 

o ท่ีอยูหนวยงาน 

o หมายเลขโทรศัพท 

o หมายเลขโทรสาร 

o ท่ีอยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

o แผนท่ีตั้งหนวยงาน 

  • ขอมูลระดับมหาวิทยาลัย 

• ขอมูลระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน 

O6 กฏหมายท่ี

เก่ียวของ 

o แสดงกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานของ 

   หนวยงาน 

  • คําสั่ง / ประกาศ / ขอบังคับ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี

• พระราชบัญญัติท่ีเก่ียวของของ

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี

9.1.2 ขาวประชาสัมพันธ 

O7 ขาวประชาสัมพันธ o แสดงขอมลูขาวสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานตามอํานาจ 

   หนาท่ีหรือภารกิจของหนวยงาน 

o เปนขอมูลขาวสารท่ีเกิดข้ึนในป พ.ศ. 2563 

  • ขาวสื่อสารองคกร 

• วารสารดอนขังใหญ 

9.1.3 การปฏิสัมพันธขอมูล 

O8 Q&A o แสดงชองทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถสอบถามขอมลูตาง ๆ ได 

   และหนวยงานสามารถสื่อสารใหคําตอบกับผูสอบถามได โดยมลีกัษณะ 

  • Web broad 

• กลองขอความถาม-ตอบ 
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OIT ลักาณะขอมูล 

ระดับขอมูล 

ขอมูลท่ีตองการ คณะ/สํานัก/

สถาบัน 
มหาวิทยาลัย 

   เปนการสื่อสารไดสองทาง เชน Web broad, กลองขอความถาม-ตอบ 

   เปนตน 

o สามารถเช่ือมโยงไปยังชองทางขางตนไดจากเว็บไซตหลักของ 

   หนวยงาน 

 

O9 Social Natwork o แสดงเครือขายสังคมออนไลนของหนวยงาน เชน Facebook,Twitter,      

   Instagram เปนตน 

o สามารถเช่ือมโยงไปยังชองทางขางตนไดจากเว็บไซตหลักของหนวยงาน 

  • Facebook 

• twicetter 

• Line 

• Youtube 

• ชองทาง link ไปสู เครือขายสังคม

ออนไลน ผานเว็บซของคณะ/สํานัก/

สถาบัน/หนวยงาน 

9.2 การบริหารงาน 

9.2.1 การดําเนินงาน 

O10 แผนดําเนินงาน

ประจําป 

o แสดงแผนการดาํเนินภารกิจของหนวยงานท่ีมีระยะ 1 ป 

o มีขอมูลรายละเอียดของแผนฯ เชน โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณท่ี 

   ใช ระยะเวลาในการดําเนินการ เปนตน 

o เปนแผนท่ีมรีะยะเวลาบังคับใชในป พ.ศ. 2563 

  แผนปฏิบัตริาชการประจําปงบประมาณ 2563 
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OIT ลักาณะขอมูล 

ระดับขอมูล 

ขอมูลท่ีตองการ คณะ/สํานัก/

สถาบัน 
มหาวิทยาลัย 

O11 รายงานการกํากับ

ติดตามการดําเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 

o แสดงความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป 

o มีเน้ือหาหรือรายละเอียดความกาวหนา เชน ความกาวหนาการ 

   ดําเนินการแตละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณท่ีใช 

   ดําเนินงาน เปนตน 

o เปนขอมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของป พ.ศ. 2563 

  • รายงานผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัตริาชการประจําป 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 

(ตุลาคม 2562-มกราคม 2563) 

• รายงานผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัตริาชการประจําป 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 2 

(มกราคม2563 - มีนาคม2563) 

O12 รายงานผลการ

ดําเนินงานประจําป  

o แสดงผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป 

o มีขอมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินงาน เชน ผลการดําเนินการ 

   โครงการหรือกิจกรรม ผลการใชจายงบประมาณ ปญหา อุปสรรค  

   ขอเสนอแนะ ผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมาย เปนตน 

o เปนรายงานผลของป พ.ศ. 2562 

  รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

งานของมหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี 

ปงบประมาณ พ.ศ.2562 

9.2.2 การปฏิบัติงาน 

O13 คูมือหรือ

มาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน 

o แสดงคูมือหรือแนวทางการปฏบัิติงานท่ีเจาหนาท่ีของหนวยงานใชยึดถือ 

   ปฏิบัติใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 

o มีขอมูลรายละเอียดของการปฏบัิติงาน เชน เปนคูมือปฏิบัตภิารกิจใด  

  มาตรฐานการปฏิบัติงาน แบงตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลยั 5 ดาน (คณะ/สํานัก/สถาบัน) 

1. การผลติบัณฑิต 
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OIT ลักาณะขอมูล 

ระดับขอมูล 

ขอมูลท่ีตองการ คณะ/สํานัก/

สถาบัน 
มหาวิทยาลัย 

   สําหรับเจาหนาท่ีหรือพนักงานตําแหนงใด กําหนดวิธีการข้ันตอนการ 

   ปฏิบัติอยางไร เปนตน 

2. การวิจัย 

3. การบริการวิชาการ 

4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

5. การบริหารจัดการ 

9.2.3 การใหบริการ 

O14 คูมือหรือ

มาตรฐานการใหบริการ 

o แสดงคูมือหรือแนวทางการปฏบัิติท่ีผูรับบริการหรือผูมาตดิตอกับ 

   หนวยงานใชเปนขอมูลในการขอรับบริการหรือตดิตอกับหนวยงาน 

o มีขอมูลรายละเอียดของการปฏบัิติ เชน เปนคูมือสําหรับบริการหรือ 

   ภารกิจใด กําหนดวิธีการข้ันตอนการใหบริการหรือการติดตออยางไร  

   เปนตน 

  มาตราฐานและข้ันตอนใหบริการ (คณะ/สํานัก/

สถาบัน) 

O15 ขอมูลเชิงสถิติการ

ใหบริการ 

o แสดงขอมลูสถิติการใหบริการตามภารกิจของหนวยงาน 

o เปนขอมูลการใหบริการท่ีเกิดข้ึนในป พ.ศ. 2563 

  ขอมูลสถิตกิารใหบริการตามภารกิจของหนวยงาน

เปนขอมูลการใหบริการท่ีเกิดข้ึนในป พ.ศ. 2563 

O16 รายงานผลการ

สํารวจความพึงพอใจ

การใหบริการ 

o แสดงผลสํารวจความพึงพอใจการใหบริการตามอํานาจหนาท่ีหรือภารกิจ 

   ของหนวยงาน 

o เปนรายงานผลของป พ.ศ. 2562 

  รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ

ในระดับ หนวยงาน คณะ/สํานัก/สถาบัน 

O17 E-Service o แสดงชองทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอํานาจหนาท่ี 

   ภารกิจของหนวยงานผานชองทางออนไลน เพ่ือชวยอํานวยความสะดวก 

  E-Service แบงตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 5 

ดาน (คณะ/สํานัก/สถาบัน) 
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OIT ลักาณะขอมูล 

ระดับขอมูล 

ขอมูลท่ีตองการ คณะ/สํานัก/

สถาบัน 
มหาวิทยาลัย 

   แกผูขอรับบริการ 

o สามารถเขาถึงหรือเช่ือมโยงไปยงัชองทางขางตนไดจากเว็บไซตหลกัของ 

   หนวยงาน 

1. การผลติบัณฑิต 

2. การวิจัย 

3. การบริการวิชาการ 

4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

5. การบริหารจัดการ 

9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 

9.3.1 แผนการใชจายงบประมาณประจําป 

O18 แผนการใชจาย

งบประมาณปะจําป 

o แสดงแผนการใชจายงบประมาณของหนวยงานท่ีมีระยะ 1 ป 

o มีขอมูลรายละเอียดของแผนฯ เชน งบประมาณตามแหลงท่ีไดรับการ 

   จัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใชจาย เปนตน 

o เปนแผนท่ีมรีะยะเวลาบังคับใชในป พ.ศ. 2563 

  แผนปฏิบัตริาชการประจําปงบประมาณ 2563 

O19 รายงานการกํากับ

ติดตามการใชจาย

งบประมาณ รอบ 6 

เดือน 

o แสดงความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ    

   ประจําป 

o มีขอมูลรายละเอียดความกาวหนา เชน ความกาวหนาการใชจาย 

   งบประมาณ เปนตน 

o เปนขอมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของป พ.ศ. 2563 

  • รายงานผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัตริาชการประจําป 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 

(ตุลาคม 2562-มกราคม 2563) 

• รายงานผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัตริาชการประจําป 
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OIT ลักาณะขอมูล 

ระดับขอมูล 

ขอมูลท่ีตองการ คณะ/สํานัก/

สถาบัน 
มหาวิทยาลัย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 2 

(มกราคม2563 - มีนาคม2563) 

 O20 รายงานผลการ

ใชจายงบประมาณ

ประจําป 

o แสดงผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณประจําป 

o มีขอมูลรายละเอียดสรุปผลการใชจายงบประมาณ เชน ผลการใชจาย 

   งบประมาณ ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ ผลสมัฤทธ์ิตามเปาหมาย  

   เปนตน 

o เปนรายงานผลของป พ.ศ. 2562 

  รายงานผลการใชจายงบประมาณ ประจํามี

งบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาสท่ี4) 

 

9.3.2 การจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 

O21 แผนการจัดซื้อจดั

จางหรือแผนการจัดหา

พัสด ุ

o แสดงแผนการจดัซื้อจัดจางหรือแผนการจดัหาพัสดุตามท่ีหนวยงาน 

   จะตองดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร 

   พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

o เปนขอมูลการจัดซื้อจัดจางในป พ.ศ. 2563 

  ประกาศมหาวิทยาลยัเรื่องเผยแพรแผนการจัดซื้อ

จัดจาง ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2563 

O22 ประกาศตางๆ 

เก่ียวกับการจดัซื้อจัด

จางหรือการจดัหาพัสด ุ

o แสดงประกาศตามท่ีหนวยงานจะตองดําเนินการตามพระราชบัญญัต ิ 

   การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 เชน ประกาศ 

   เชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจาง เปนตน 

o เปนขอมูลการจัดซื้อจัดจางในป พ.ศ. 2563 

  ขาวจัดซื้อจัดจาง 

O23 สรุปผลการจดัซื้อ o แสดงสรุปผลการจัดซื้อจดัจางของหนวยงาน   สรุปผลการจัดซื้อจดัจางตามแบบ สขร.1 
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OIT ลักาณะขอมูล 

ระดับขอมูล 

ขอมูลท่ีตองการ คณะ/สํานัก/

สถาบัน 
มหาวิทยาลัย 

จัดจางหรือการจัดหา

พัสดุรายเดือน 

o มีขอมูลรายละเอียดผลการจัดซือ้จัดจาง เชน งานท่ีซื้อหรือจาง วงเงินท่ี 

   ซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีการซือ้หรือจาง รายช่ือผูเสนอราคา 

   และราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง เหตุผลท่ีคดัเลือก    

   โดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง เปน 

   ตน 

o จําแนกขอมูลเปนรายเดือน (กรณีไมมีการจัดซื้อจดัจางในรอบเดือนใดให 

   ระบุวาไมมีการจดัซื้อจัดจาง) 

o เปนขอมูลการจัดซื้อจัดจางในป พ.ศ. 2563 

ประจําปงบประมาณ 2563 (รายงาน

ประจําเดือน) 

O24 รายงานผลการ

จัดซื้อจัดจางหรือการ

จัดหาพัสดุประจําป 

o แสดงผลการจัดซื้อจดัจางของหนวยงาน 

o มีขอมูลรายละเอียด เชน งบประมาณท่ีใชในการจดัซื้อจัดจาง ปญหา  

   อุปสรรค ขอเสนอแนะ เปนตน 

o เปนรายงานผลของป พ.ศ. 2562 

  • รายงานผลการดําเนินงานจัดซื้อจดัจาง 

ประจําปงบประมาณ 2562 

• รายงานผลการวิเคราะหผลการเบิกจาย

งบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2562 

 

9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

O25 นโยบายการ o แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ท่ีมีจุดมุงหมายหรือ   แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราช
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OIT ลักาณะขอมูล 

ระดับขอมูล 

ขอมูลท่ีตองการ คณะ/สํานัก/

สถาบัน 
มหาวิทยาลัย 

บริหารทรัพยากรบุคคล    วัตถุประสงค เพ่ือกอใหเกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีควา,โปรงใส 

   และมีคุณธรรม 

o เปนนโยบายของผูบริหารสูงสุดหรือผูบริหารท่ีไดรับมอบหมาย หรือ 

   นโยบายท่ีกําหนดในนามของหนวยงาน 

o เปนนโยบายท่ียังใชบังคับในหนวยงานในป พ.ศ. 2563 

ภัฏเพชรบุรี ประจาํปงบประมาณ 25XX-25XX 

O26 การดําเนินการ

ตามนโยบายการ

บริหารทรัพยากรบุคคล 

o แสดงการดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เชน การ 

   วางแผนกําลังคน การสรรหาคนดีคนเกงเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของ  

   หนวยงาน การพัฒนาบุคลากร การสรางทางกาวหนาในสายอาชีพ การ 

   พัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแตงตั้งบุคลากร การประเมินผล การ 

   ปฏิบัติงาน การสงเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรใน 

   หนวยงาน เปนตน 

o เปนการดําเนินการท่ีมีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากร 

   บุคคล ตามขอ O25 หรือเปนไปตามกิจกรรมท่ีอยูภายใตนโยบายการ 

   บริหารทรัพยากรบุคคล ตามขอ O25 

o เปนการดําเนินการในป พ.ศ. 2563 

  • การวางแผนกําลังคน 

• การสรรหาคนดีคนเกงเพ่ือปฏิบัติงาน

ตามภารกิจของหนวยงาน  

• การพัฒนาบุคลากร  

• การสรางทางกาวหนาในสายอาชีพ  

• การพัฒนาคุณภาพชีวิต  

• การบรรจุและแตงตั้งบุคลากร  

• การประเมินผลการปฏิบัติงาน  

• การสงเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย

ของบุคลากรในหนวยงาน 

• ขาวรับสมัครงาน 
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OIT ลักาณะขอมูล 

ระดับขอมูล 

ขอมูลท่ีตองการ คณะ/สํานัก/

สถาบัน 
มหาวิทยาลัย 

• กิจกรรม/โครงการ ท่ีดําเนินการผายใน

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

O27 หลักเกณฑการ

บริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 

แสดงหลักเกณฑการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังน้ี 

o หลักเกณฑการสรรหาและคัดเลอืกบุคลากร 

o หลักเกณฑการบรรจุและแตงตั้งบุคลากร 

o หลักเกณฑการพัฒนาบุคลากร 

o หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 

o หลักเกณฑการใหคุณใหโทษและการสรางขวัญกําลังใจ 

o เปนหลักเกณฑท่ียังใชบังคับในหนวยงานในป พ.ศ. 2563 

  • หลักเกณฑการสรรหาและคดัเลือก

บุคลากร 

• หลักเกณฑการบรรจุและแตงตั้ง

บุคลากร 

• หลักเกณฑการพัฒนาบุคลากร 

• หลักเกณฑการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานบุคลากร 

• หลักเกณฑการใหคณุใหโทษและการ

สรางขวัญกําลังใจ 

• o เปนหลักเกณฑท่ียังใชบังคับใน

หนวยงานในป พ.ศ. 2563 

O28 รายงานผลการ

บริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล

ประจําป 

o แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

o มีขอมูลรายละเอียดของการดําเนินการ เชน ผลการดําเนินการตาม 

   นโยบายการบรหิารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะหการบริหารและ 

   พัฒนาทรัพยากรบุคคล เปนตน 

  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี ประจําป

งบประมาณ 2563 
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OIT ลักาณะขอมูล 

ระดับขอมูล 

ขอมูลท่ีตองการ คณะ/สํานัก/

สถาบัน 
มหาวิทยาลัย 

o เปนรายงานผลของปท่ีผานมา พ.ศ. 2562 

9.5 การสงเสริมความโปรงใส 

9.5.1 การจัดการเร่ืองรองเรียนการทุจริต 

O29 แนวปฏิบัติการ

จัดการเรื่องรองเรียน

การทุจริต 

o แสดงคูมือหรือแนวทางการดําเนินการตอเรื่องรองเรียนท่ีเก่ียวของกับ 

   การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของหนวยงาน 

o มีขอมูลรายละเอียดของการปฏบัิติงาน เชน รายละเอียดวิธีการท่ี 

  บุคคลภายนอกจะทําการรองเรียน รายละเอียดข้ันตอนหรือวิธีการใน 

  การจัดการตอเรื่องรองเรยีน สวนงานท่ีรับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ    

  เปนตน 

  • คูมือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวรองทุกข 

• คูมือการปฏิบัติงานรับเรื่องรับเรื่อง

รองเรียนการทุจริต 

O30 ชองทางแจงเรื่อง

รองเรียนการทุจริต 

o แสดงชองทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถแจงเรื่องรองเรยีนเก่ียวกับการ 

   ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของหนวยงานผานทางชองทาง 

   ออนไลน 

o สามารถเขาถึงหรือเช่ือมโยงไปยงัชองทางขางตนไดจากเว็บไซตหลกัของ 

  หนวยงาน 

  ชองทางแจงเรื่องรองเรียนประเภทตาง ๆ 

O31 ขอมูลเชิงสถิติ

เรื่องรองเรียนการ

ทุจริตประจําป 

o แสดงขอมลูสถิตเิรื่องรองเรยีนการทุจริตและประพฤตมิิชอบของ 

   เจาหนาท่ีของหนวยงาน 

o มีขอมูลความกาวหนาการจัดการเรื่องรองเรยีน เชน จํานวนเรื่อง เรื่องท่ี 

  • สถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตประจาํป

งบประมาณ พ.ศ.2562 

• สถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตประจาํป
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OIT ลักาณะขอมูล 

ระดับขอมูล 

ขอมูลท่ีตองการ คณะ/สํานัก/

สถาบัน 
มหาวิทยาลัย 

   ดําเนินการแลวเสร็จ เรื่องท่ีอยูระหวางดําเนินการ เปนตน 

  (กรณไีมมีเรื่องรองเรียนใหระบุไมมีเรื่องรองเรียน) 

o เปนขอมูลในป พ.ศ. 2563 

งบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาสท่ี 1 -

2) 

9.5.2 การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม 

O32 ชองทางการรับ

ฟงความคิดเห็น 

o แสดงชองทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นตอการ 

  ดําเนินงานตามอํานาจหนาท่ีหรอืภารกิจของหนวยงานผานทางชองทาง   

  ออนไลน 

o สามารถเขาถึงหรือเช่ือมโยงไปยงัชองทางขางตนไดจากเว็บไซตหลกัของ 

  หนวยงาน 

  • ชองทางรับความคิดเห็นออนไลน 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี

• ชองทางการติดตอคณะในเว็บไซตของ

คณะ/สํานัก/สถาบัน 

O33 การเปดโอกาสให

เกิดการมีสวนรวม 

o แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการเปดโอกาสใหผูมสีวนได 

  สวนเสียไดมสีวนรวมในการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน เชน  

  รวมวางแผน รวมดาํเนินการ รวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือรวม 

  ติดตามประเมินผล เปนตน 

o เปนการดําเนินการในป พ.ศ. 2563 

  ชองทางการเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวมจาก

บุคคลภายนอก แบงตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

5 ดาน (คณะ/สํานัก/สถาบัน) 

1. การผลติบัณฑิต 

2. การวิจัย 

3. การบริการวิชาการ 

4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

5. การบริหารจัดการ 
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OIT ลักาณะขอมูล 

ระดับขอมูล 

ขอมูลท่ีตองการ คณะ/สํานัก/

สถาบัน 
มหาวิทยาลัย 

10. การปองกันการทุจริต เปดเผย 15 ขอมูล 

10.1 การดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต 

10.1.1 เจตจํานงสจุริตของผูบริหาร 

O34 เจตจํานงสุจริต

ของผูบริหาร 

o แสดงเน้ือหาเจตนารมณหรือคํามั่นวาจะปฏิบัติหนาท่ีและบรหิาร 

   หนวยงานอยางซื่อสัตยสุจริต โปรงใสและเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

o ดําเนินการโดยผูบริหารสูงสดุคนปจจุบันของหนวยงาน 

  การเผยแพรประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี 

เรื่องเจตจํานงสุจรติการบริหารและปฏิบัติงาน

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี

O35 การมีสวนรวม

ของผูบริหาร 

o แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการมีสวนรวมของผูบริหาร 

   สูงสุดคนปจจุบัน 

o เปนการดําเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงใหเห็นถึงการใหความสาํคัญกับ 

   การปรับปรุง พัฒนา และสงเสรมิหนวยงานดานคณุธรรมและโปรงใส 

o เปนการดําเนินการในป พ.ศ. 2563 

  สื่อวิดีโอ / ขาว การประชาสมัพันธ เรื่องเจตจํานง

สุจรติการบริหารและปฏิบัติงาน ของอธิการบดี

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี

10.1.2 การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการปองกันการทุจริต 

O36 การประเมินความ

เสี่ยงการทุจริตประจําป 

o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดาเนินงานหรือการปฏิบัตหินาท่ี 

   ท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชน 

   สวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน 

o มีขอมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เชน เหตุการณความเสี่ยงและ 

   ระดับของความเสีย่ง มาตรการและการดําเนินการในการบริหาร 

  • การระบุ วิเคราะหความเสี่ยง ประเมิณ

ความเสีย่ง และการจัดลําดับความเสี่ยง 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ประจําปการศึกษา 2563 

• การประเมินความเสีย่งการทุจรติ 
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OIT ลักาณะขอมูล 

ระดับขอมูล 

ขอมูลท่ีตองการ คณะ/สํานัก/

สถาบัน 
มหาวิทยาลัย 

   จัดการความเสี่ยง เปนตน 

o เปนการดําเนินการในป พ.ศ. 2563 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ประจําป

การศึกษา 2563 

O37 การดําเนินการ

เพ่ือจัดการความเสีย่ง

การทุจริต 

o แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณ ี

   ท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชน 

  สวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน 

o เปนกิจกรรมหรือการดาํเนินการท่ีสอดคลองกับมาตรการหรือการ 

   ดําเนินการเพ่ือบริหารจดัการความเสี่ยงตามขอ O36 

o เปนการดําเนินการในป พ.ศ. 2563 

  • คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ ฯ 

• แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี ประจําปการศึกษา 

พ.ศ.2562 (ปงบประมาณ พ.ศ.2563) 

• แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม

การทุจริตประจาํปงบประมาณ พ.ศ.

2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

• แบบกรอกรายงานผลการติดตามและ

ประเมินผลการดาํเนินงานตามแผน

บริหารความเสี่ยง 

• คูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน 

(Conflict of Interest Handbook) 

10.1.3 การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 

O38 การเสรมิสราง

วัฒนธรรมองคกร 

o แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการเสริมสรางวัฒนธรรม 

   องคกรใหเจาหนาท่ีของหนวยงานมีทัศนคต ิคานิยม ในการปฏิบัติงาน 

  ภาพขาวโครงการในป พ.ศ. 2563 ท่ีแสดงถึงการ

เสรมิสรางวัฒนธรรมองคกรใหเจาหนาท่ีของ
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OIT ลักาณะขอมูล 

ระดับขอมูล 

ขอมูลท่ีตองการ คณะ/สํานัก/

สถาบัน 
มหาวิทยาลัย 

   อยางซื่อสัตยสุจริต อยางชัดเจน 

o เปนการดําเนินการในป พ.ศ. 2563 

หนวยงานมีทัศนคติ คานิยม ในการปฏิบัติงาน

อยางซื่อสัตยสุจรติ 

10.1.4 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

O39 แผนปฏิบัติการ

ปองกันการทุจริต

ประจําป 

o แสดงแผนปฏิบัติการท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันการทุจรติหรือพัฒนา 

   ดานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน 

o มีขอมูลรายละเอียดของแผนฯ เชน โครงการ กิจกรรม งบประมาณ  

   ชวงเวลาดําเนินการ เปนตน 

o เปนแผนท่ีมรีะยะเวลาบังคับใชครอบคลมุป พ.ศ. 2563 

  แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเพชรบุรี (ลงนามโดยอธิการบด)ี 

O40 การรายงานการ

กํากับติดตามการ

ดําเนินการปองกันการ

ทุจริตรอบ 6 เดือน 

o แสดงความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการ 

   ทุจริต 

o มีขอมูลรายละเอียดความกาวหนา เชน ความกาวหนาการดาํเนินการแต 

   ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณท่ีใชดําเนินงาน เปนตน 

o เปนขอมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของป พ.ศ. 2563 

  ผลการดําเนินงานตามแผนแผนปฏิบัติการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2563 มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี (ไตรมาส

ท่ี 1-2) 

เสนอตออธิการบด ี

O41 รายงานผลการ

ดําเนินการปองกันการ

ทุจริตประจําป 

o แสดงผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

o มีขอมูลรายละเอียดสรุปผลการดาเนินการ เชน ผลการดําเนินการ 

  โครงการหรือกิจกรรม ผลการใชจายงบประมาณ ปญหา อุปสรรค 

  ขอเสนอแนะ ผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมาย เปนตน 

  รายงานผลการการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลยั

ราชภัฏเพชรบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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OIT ลักาณะขอมูล 

ระดับขอมูล 

ขอมูลท่ีตองการ คณะ/สํานัก/

สถาบัน 
มหาวิทยาลัย 

o ใชรายงานผลของป พ.ศ. 2562 

10.2 มาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต 

10.2.1 มาตรการสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริตภายในหนวยงาน 

O42 มาตรการสงเสริม

คุณธรรม  และความ

โปรงใสภายใน

หนวยงาน 

o แสดงการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ 

   ดําเนินงานของหนวยงานภาครฐั ในป พ.ศ. 2562 

o มีขอมูลรายละเอียดการวิเคราะห เชน ประเด็นท่ีเปนขอบกพรองหรือ 

   จุดออนท่ีจะตองแกไขโดยเรงดวน ประเด็นท่ีจะตองพัฒนาใหดีข้ึนแนว 

   ทางการนาผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัติของหนวยงาน เปนตน 

o มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการสงเสริมคณุธรรมและความโปรงใสภายใน 

   หนวยงานใหดีข้ึน ซึ่งสอดคลองตามผลการวิเคราะหฯ โดยมรีายละเอียด 

   ตางๆ เชน การกําหนดผูรับผดิชอบหรือผูท่ีเก่ียวของ การกําหนดข้ันตอน 

   หรือวิธีการปฏิบัต ิการกําหนดแนวทางการกํากับติดตามใหนําไปสูการ 

   ปฏิบัติและการรายงานผล เปนตน 

  ผลจากการประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

พบวาตัวช้ีวัดอันดับท่ี 10 ประสิทธิภาพการ

สื่อสาร คะแนน 75.20 (ประเมินโดยผูมีสวนได

สวนเสยีภายนอก) โดยทางมหาวิทยาลัยจะตอง

แสดงการวิเคราะหผลการประเมินและกําหนด

มาตรการ เพ่ือแกไขโดยมีประเด็นดังน้ี 

   - ชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของ

เจาหนาท่ีในหนวยงาน 

   - การเผยแพรผลงานหรือขอมลูท่ีสาธารณชน

ควรรับทราบอยางชัดเจน  

   - การช้ีแจงและตอบคาํถาม เมือ่มีขอกังวล

สงสัยเก่ียวกับการดาํเนินงาน ของหนวยงาน 

O43 การดําเนินการ

ตามมาตรการสงเสรมิ

o แสดงผลการดําเนินการตามมาตรการเพ่ือสงเสริมคณุธรรมและความ 

   โปรงใสภายในหนวยงาน 

  ภาพขาวโครงการในป พ.ศ. 2563 ท่ีแสดงถึงการ

ดําเนินงานตามตัวช้ีวัด O42 
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OIT ลักาณะขอมูล 

ระดับขอมูล 

ขอมูลท่ีตองการ คณะ/สํานัก/

สถาบัน 
มหาวิทยาลัย 

คุณธรรมและความ

โปรงใสภายใน

หนวยงาน 

o มีขอมูลรายละเอียดการนํามาตรการเพ่ือสงเสริมคณุธรรมและความ 

   โปรงใสภายในหนวยงานในขอ O42 ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

o เปนการดําเนินการในป พ.ศ. 2563 
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