
อธิการบดีมหาวิทยาลับราชภัฏเพชรบรี เปนประธานการประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการ

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ใหกับคณะกรรมการผูกํากับดูแล และผูจัดเก็บขอมลู

ในวันพฤหัสบดี ท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ.2564 เวลา 13.30 หองประชุมช้ัน 9 อาคารวิทยาภิรมย

“ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 76/2564 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการผูกํากับดูแล และผูจัดเก็บขอมูลการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 ซึ่งสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดใหมหาวิทยาลัยในฐานะหนวยงานเขา

รับประเมิน เพ่ือใหการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนไปตามกรอบเวลา

และหลักเกณฑที่ สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด จึงกําหนดใหมีการประชุมหารือและติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานของฝาย

ตาง ๆ ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ.2564 เวลา 13.30 หองประชุมช้ัน 9 อาคารวิทยาภิรมย ”



“ท้ั งนี้ อ ธิการบดีมหาวิทยาลัย  ได เปน

ประธานในการติดตามการดําเนินงานการ

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการ

ดําเนินงานของหนวยภาครัฐ ผานท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในทุก

เดือน เพื่อปรับปรุง พัฒนา และสงเสริม

หนวยงานดานคุณธรรมและความโปรงใส”
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สรุปการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

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

   

1. สรุปภาพรวมผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนสูงสุด-ต่ําสุดรายตัวช้ีวัด 

อันดับ ตัวช้ีวัด คะแนน 

1 การปองกันการทุจริต 100 

2 การเปดเผยขอมลู 97.78 

3 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 84.80 

4 การปรับปรุงการทํางาน 84.72 

5 คุณภาพการดําเนินงาน 84.12 

6 การปฏิบัตหินาท่ี 83.98 

7 การใชอํานาจ 80.98 

8 การใชทรัพยสินของราชการ 76.14 

9 การใชงบประมาณ 75.89 

10 การแกไขปญหาการทุจริต 75.23 
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2. ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562-2563       

              

ลําดับ ดัชนีในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 

คะแนนท่ีได 

พ.ศ.2562 
ระดับผล

การประเมิน 
พ.ศ.2563 

ระดับผล

การประเมิน 

1. การปองกันการทุจริต 100 AA 100 AA 

2. การเปดเผยขอมลู 100 AA 97.78 AA 

3. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 75.20 B 84.80 B 

4. การปรับปรุงการทํางาน 78.94 B 84.72 B 

5. คุณภาพการดําเนินงาน 82.53 B 84.12 B 

6. การปฏิบัตหินาท่ี 84.59 B 83.98 B 

7. การใชอํานาจ 82.18 B 80.98 B 

8. การใชทรัพยสินของราชการ 76.63 B 76.14 B 

9. การใชงบประมาณ 75.67 B 75.89 B 

10. การแกไขปญหาการทุจริต 80.27 B 75.23 B 

คะแนนรวม 87.63 A 88.45 A 

อันดับ 
80 

หนวยงาน 
32 

83 

หนวยงาน 
47 

 

เกณฑการแปลผลคะแนนคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนนิงาน 

คะแนน เกณฑระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

95.00 – 100.00 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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อันดับท่ี 47 ของประเภทสถาบันอุดมศึกษา (83 หนวยงาน) 

อันดับท่ี 20 ของกลุมมหาวิทยาลยัราชภัฏ (36 หนวยงาน) 

3. ขอเสนอแนะจากผลการประเมิน 

จากเปาหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

ประจําป 2563” ท่ีกําหนดใหหนวยงานท่ีเขารับการประเมินรอยละ 80 จะตองมีผลคะแนน 85 คะแนนข้ึนไป 

ภายในป 2565 พบวา ผลคะแนนการประเมินหนวยงานของทานจาก 3 แบบวัด  คือ แบบวัดการรับรูของผูมี

สวนไดสวนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปดเผย

ขอมูลสาธารณะ (OIT) จํานวนท้ังสิ้น 10 ตัวชี้วัด มีแบบวัดท่ีมีคะแนนผานเกณฑเปาหมาย (85 คะแนนข้ึนไป) 

คือ แบบวัด OIT  ซ่ึงสะทอนการเปดเผยขอมูลสาธารณะและการใหบริการผานระบบ e-service ไดอยาง

ครบถวนสมบูรณ และงายตอการเขาถึง  

สวนแบบวัด ท่ี มีคะแนนต่ํ ากวาเกณฑ เปาหมาย (รอยละ 85) คือ แบบวัด IIT และ EIT จึงมี

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการดําเนินงานใหมีผลการประเมินท่ีดียิ่งข้ึนในปถัดไป ดังตอไปนี้ 

แบบวัด IIT  เปนการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ี การใชจาย

งบประมาณและทรัพยสินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายท่ีเก่ียวของ รวมท้ังหลักการมีสวน

รวมของประชาชน จึงควรดําเนินการดังนี้  

1) การปฏิบัติหนาท่ี จัดใหมีการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับข้ันตอน ระยะเวลาและ

ผูรับผิดชอบในการใหบริการอยางชัดเจน สรางระบบการประเมินประสิทธิภาพการใหบริการ

ของผูมาติดตอรับบริการ ณ จุดใหบริการไดโดยงาย สะดวกและเปนไปตามหลักการปกปด

ความลับของผูใหขอมูล รวมท้ังกําหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาใหคุณ ให

โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ  

2) การใชงบประมาณ จัดใหมีการเปดเผยขอมูลการใชจายงบประมาณ แผนการ

จัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจายงบประมาณโดยเปดเผยและ

พรอมรับการตรวจสอบจากทุกภาคสวน ตลอดจนการจัดทํารายงานผลการใชจาย

งบประมาณอยางสมํ่าเสมอ  

3) การใชอํานาจของผูบริหารดานการบริหารงานบุคคล จัดทํารายละเอียดของ

ตําแหนงงาน (job description) และเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางชัดเจนและ

เปดเผย รวมท้ังการเปดรับฟงความคิดเห็นของผูท่ีเก่ียวของเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน  
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4) การใชทรัพยสินของราชการ จัดทําคูมือและระเบียบการใชทรัพยสินของราชการ 

สรางระบบการกํากับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอยางเครงครัด  

5) การแกไขปญหาการทุจริต มุงเสริมสรางวัฒนธรรมการทํางานเพ่ือประโยชนสูงสุด

ของสวนรวม มีจิตสาธารณะและพรอมใหบริการประชาชนอยางเต็มกําลังความสามารถ โดย

จัดทํามาตรการการปองกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอยาง

ชัดเจนและเปดเผย รวมท้ังการเปดใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและการ

ติดตามตรวจสอบการทํางานของหนวยงานไดโดยงายและสะดวก  

แบบวัด EIT เปนการประเมินการรับรูของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการอยาง

มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไมเลือกปฏิบัติ จึงควรดําเนินการดังนี้  

1) คุณภาพการดําเนินงาน ประชาสัมพันธเก่ียวกับระบบและข้ันตอนการใหบริการ

งานดานตาง ๆ อยางท่ัวถึง และสงเสริมใหมีการฝกอบรมพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะและความรู

เก่ียวกับการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ  

2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดทําสื่อประชาสัมพันธและเปดเผยขอมูลบนเว็บไซต

หลักของหนวยงานใหงายตอการเขาถึงขอมูล และมีการปฏิสัมพันธแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร

กันอยางชัดเจนและตอเนื่อง  

3) การปรับปรุงระบบการทํางาน สรางกระบวนการปรึกษาหารือระหวางผูบริหาร

และบุคลากรเพ่ือรวมกันทบทวนปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ และ

สงเสริมใหผูรับบริการและประชาชนท่ัวไปมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นหรือให

คําแนะนําในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการไดโดยสะดวก ท่ี

สําคัญตองมีการพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถของบุคลากรผูดูแลเว็บไซตของหนวยงาน

ในการปรับปรุงระบบใหทันสมัยและมีการติดตอสื่อสารผานเว็บไซตไดอยางรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ 
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4. กราฟเปรียบเทียบผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

ปงบประมาณ พ.ศ.2559-2563 

 

 

5. กราฟเปรียบเทียบคะแนน (จําแนกตามรูปแบบการตรวจ) การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน

การดําเนินงานของหนวยงานภาครฐั  ปงบประมาณ พ.ศ.2560-2563 
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6.  ตัวช้ีวัดท่ีมีคาคะแนนอยูใน 3 อันดับสุดทาย  

4.1 ตัวช้ีวัดอันดับท่ี 10 การแกไขปญหาการทุจริต คะแนน 75.23 

(ประเมินโดยผูมีสวนไดสวนเสียภายใน)  
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4.2 ตัวช้ีวัดอันดับท่ี 9 การใชงบประมาณ คะแนน 75.89  

(ประเมินโดยผูมีสวนไดสวนเสียภายใน) 
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4.3 ตัวช้ีวัดอันดับท่ี 8 การใชทรัพยสินของราชการ คะแนน 76.14 

(ประเมินโดยผูมีสวนไดสวนเสียภายใน)  
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7. การวิเคราะหขอมูลผูตอบแบบวันการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายในและภายนอก 

7.1 ผูมีสวยไดสวนเสียภายใน (IIT) 

ผูมีสวนไดสวนเสียภายในท่ีตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายในท้ังหมด จํานวน 85 

คน พบวา  

เพศ สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 70.59 รองลงมาคือ เพศชาย จํานวน 

25 คน คิดเปนรอยละ 29.41 ตามลําดับ 

อายุ สวนใหญอายุ 31-40 ป จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 34.12 รองลงมาคือ อายุ 20-30 ป 

จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 30.59 อายุ 41-50 ป จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 24.71 อายุ 51-60 ป 

จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 8.24 อายุต่ํากวา 20 ป และมากกวา 60 ป จํานวนชวงเวลาละ 1 คน คิดเปน

รอยละ 1.18 ตามลําดับ 

ระดับการศึกษา สวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา จํานวน 43 คน คิดเปนรอย

ละ 50.59 รองลงมาคือ ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 45.88 และระดับ

อนุปริญญาหรือเทียบเทา จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 3.53 ตามลําดับ 

 

ขอเสนอแนะจากผลการประเมิน  

แบบวัด IIT  เปนการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ี การใชจาย

งบประมาณและทรัพยสินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายท่ีเก่ียวของ รวมท้ังหลักการมีสวน

รวมของประชาชน ส่ิงท่ีควรเปนประเด็นการพัฒนาสําหรับหนวยงานมีดังนี้ 

1) การปฏิบัติหนาท่ี จัดใหมีการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับข้ันตอน ระยะเวลาและ

ผูรับผิดชอบในการใหบริการอยางชัดเจน สรางระบบการประเมินประสิทธิภาพการใหบริการของ

ผูมาติดตอรับบริการ ณ จุดใหบริการไดโดยงาย สะดวกและเปนไปตามหลักการปกปดความลับ

ของผูใหขอมูล รวมท้ังกําหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาใหคุณ ใหโทษ ตาม

หลักคุณธรรมและความสามารถ  

2) การใชงบประมาณ จัดใหมีการเปดเผยขอมูลการใชจายงบประมาณ แผนการ

จัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจายงบประมาณโดยเปดเผยและพรอม

รับการตรวจสอบจากทุกภาคสวน ตลอดจนการจัดทํารายงานผลการใชจายงบประมาณอยาง

สมํ่าเสมอ  

3) การใชอํานาจของผูบริหารดานการบริหารงานบุคคล จัดทํารายละเอียดของ

ตําแหนงงาน (job description) และเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางชัดเจนและ

เปดเผย รวมท้ังการเปดรับฟงความคิดเห็นของผูท่ีเก่ียวของเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน  
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4) การใชทรัพยสินของราชการ จัดทําคูมือและระเบียบการใชทรัพยสินของ

ราชการ สรางระบบการกํากับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอยาง

เครงครัด  

5) การแกไขปญหาการทุจริต มุงเสริมสรางวัฒนธรรมการทํางานเพ่ือประโยชน

สูงสุดของสวนรวม มีจิตสาธารณะและพรอมใหบริการประชาชนอยางเต็มกําลังความสามารถ 

โดยจัดทํามาตรการการปองกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอยาง

ชัดเจนและเปดเผย รวมท้ังการเปดใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและการ

ติดตามตรวจสอบการทํางานของหนวยงานไดโดยงายและสะดวก  

7.2  ผูมีสวยไดสวนเสียภายนอก 

ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกท่ีตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวยเสีบภายนอกท้ังหมด 

จํานวน 647 คน พบวา  

เพศ สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 397 คน คิดเปนรอยละ 61.36 รองลงมาคือ เพศชาย 

จํานวน 248 คน คิดเปนรอยละ 38.33 

อายุ สวนใหญอายุ 20-30 ป จํานวน 474 คน คิดเปนรอยละ 73.26 รองลงมาคือ ต่ําวา 20 ป 

จํานวน 147 คน คิดเปนรอยละ 22.72 อายุ 31-40 ป จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 2.78 อายุ 41-50 ป 

และอายุ 51-60 ป จํานวนชวงอายุละ 4 คน คิดเปนรอยละ 0.62 ตามลําดับ 

ระดับการศึกษา สวนใหญมีระดับการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเทา จํานวน 334 คน คิดเปน

รอยละ 51.62 รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา จํานวน 231 คน คิดเปนรอยละ 35.70 ระดับ

อนุปริญญาหรือเทียบเทา จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 10.20 และระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 16 คน 

คิดเปนรอยละ 2.47 ตามลําดับ 

การติดตอหนวยงาน สวนใหญเปนบุคคลท่ัวไป จํานวน 558 คน คิดเปนรอยละ 86.24 รองลงมา

คือ อ่ืน ๆ จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 7.42 หนวยงานของรัฐ จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 4.33 และ

องคกรธุรกิจ จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 2.01 ตามลําดับ 

ขอเสนอแนะจากผลการประเมิน 

แบบวัด EIT เปนการประเมินการรับรูของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการ

อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไมเลือกปฏิบัติ ส่ิงท่ีควรเปนประเด็นการพัฒนาสําหรับหนวยงานมีดังนี้ 

1) คุณภาพการดําเนินงาน ประชาสัมพันธเก่ียวกับระบบและข้ันตอนการ

ใหบริการงานดานตาง ๆ อยางท่ัวถึง และสงเสริมใหมีการฝกอบรมพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะและ

ความรูเก่ียวกับการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ  

2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดทําสื่อประชาสัมพันธและเปดเผยขอมูลบน

เว็บไซตหลักของหนวยงานใหงายตอการเขาถึงขอมูล และมีการปฏิสัมพันธแลกเปลี่ยนขอมูล

ขาวสารกันอยางชัดเจนและตอเนื่อง  
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3) การปรับปรุงระบบการทํางาน สรางกระบวนการปรึกษาหารือระหวาง

ผูบริหารและบุคลากรเพ่ือรวมกันทบทวนปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอยางเปน

ระบบ และสงเสริมใหผูรับบริการและประชาชนท่ัวไปมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น

หรือให คําแนะนําในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการได

โดยสะดวก ท่ีสําคัญตองมีการพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถของบุคลากรผูดูแลเว็บไซต

ของหนวยงานในการปรับปรุงระบบใหทันสมัยและมีการติดตอสื่อสารผานเว็บไซตไดอยาง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

8. การวิเคราะหประเด็นท่ีเปนขอบกพรองท่ีตองไดรับการแกไขและพัฒนา 

จากการวิเคราะหผลการประเมินคุรธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ

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

ภัฏเพชรบุรี  มีตัวชี้วัดท่ีมีคาคะแนนนอยกวารอยละ 80 ไดแก 

8.1 ผลคะแนนอันดับท่ี 10 การแกไขปญหาการทุจริต คะแนน 75.23 (ประเมินโดยผูมีสวนไดสวนเสีย

ภายใน) 

 8.2 ผลคะแนนอันดับท่ี 9 การใชงบประมาณ คะแนน 75.89 (ประเมินโดยผูมีสวนไดสวนเสียภายใน) 

 8.3 ผลคะแนนอันดับท่ี 8 การใชทรัพยสินของราชการ คะแนน 76.14 (ประเมินโดยผูมีสวนไดสวน

เสียภายใน) 

จากขอมูลดังกลาว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตองดําเนินการปรับปรุงแกไขและพัฒนาขอบกพรอง 

ในดานการแกไขปญหาการทุจริต ในการใหความสําคัญของผูบริหารสูงสุดในการตอตานการทุจริต ทบทวน

นโยบาย จัดทําแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต  สื่อสารใหความรู แนะนําเรื่องงบประมาณ 

และการใชทรัพยสินของทางราชการ ตอบุคลากรภายในหนวยงาน โดยมีประเด็นท่ีจะตองพัฒนาใหดีข้ึน และ

สรางแนวทางการนําผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัติของหนวยงาน ดังนี้ 

1) ตัวช้ีวัดท่ีมีคาคะแนนอยูใน 3 อันดับสุดทาย  

(1)  ตัวช้ีวัดอันดับท่ี 10 การแกไขปญหาการทุจริต คะแนน 75.23 ประเมินโดยผูมีสวนไดสวน

เสียภายใน ไดแก บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยท่ีทํางานมาเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับ

ถึงวันท่ีนําเขาขอมูลลงในระบบ ITAS ประกอบดวย ขาราชการ พนักงานราชการ พนักงาน

มหาวิทยาลัย ลูกจางประจํา พนักงานชั่วคราว ผู มีความรูความสามารถพิเศษ ภายใน

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

ยอยท่ีควรพัฒนา ดังนี้ 
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(1.1) ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานใหความสําคัญ กับการตอตานการทุจริต มากนอยเพียงใด  

(80.89 คะแนน) 

(1.2) หนวยงานมีการดําเนินการ ดังตอไปนี้ หรือไม (88.54 คะแนน) 

• ทบทวนนโยบายหรือมาตรการปองกันการทุจริตในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ 

(92.71 คะแนน)  

• จัดทําแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน  

(84.38 คะแนน) 

(1.3) ปญหาการทุจริตในหนวยงาน ไดรับการแกไขมากนอยเพียงใด (65.42 คะแนน)  

(1.4) หนวยงานมีการดําเนินการดังตอไปนี้ ตอการทุจริตในหนวยงาน มากนอยเพียงใด      

       (70.51 คะแนน) 

• เฝาระวังการทุจริต (70.29 คะแนน) 

• ตรวจสอบการทุจริต (70.65 คะแนน) 

• ลงโทษทางวินัย เม่ือมีการทุจริต (70.60 คะแนน) 

(2)  ตัวช้ีวัดอันดับท่ี 9 การใชงบประมาณ คะแนน 75.89 ประเมินโดยผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 

ไดแก บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยท่ีทํางานมาเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันท่ี

นําเขาขอมูลลงในระบบ ITAS ประกอบดวย ขาราชการ พนักงานราชการ พนักงาน

มหาวิทยาลัย ลูกจางประจํา พนักงานชั่วคราว ผู มีความรูความสามารถพิเศษ ภายใน

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

ยอยท่ีควรพัฒนา ดังนี้ 

(1) การสรางการรับรูเก่ียวกับแผนการใชจายงบประมาณประจําปของหนวยงาน  

    (59.22 คะแนน) 

(2) หนวยงานใชจายงบประมาณ โดยคํานึงถึงประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด  

     (79.24 คะแนน) 

(3) หนวยงาน ใชจายงบประมาณเพ่ือประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 

 (84.00 คะแนน) 

(4) บุคลากรในหนวยงาน มีการเบิกจายเงินท่ีเปนเท็จ เชน คาทํางานลวงเวลา คาวัสดุ

อุปกรณหรือคาเดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด (88.61 คะแนน) 

(5) หนวยงานมีการจัดซ้ือจัดจาง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังตอไปนี้ 

มากนอยเพียงใด (77.02 คะแนน)  
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• โปรงใส ตรวจสอบได (79.89 คะแนน) 

• เอ้ือประโยชนใหผูประกอบการรายใดรายหนึง่ (74.15 คะแนน) 

 (6) หนวยงานเปดโอกาสในการมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ ตาม

ประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด (72.26 คะแนน) 

• สอบถาม (70.43 คะแนน) 

• ทักทวง (65.82 คะแนน) 

• รองเรียน (65.52 คะแนน) 

(3) ตัวช้ีวัดอันดับท่ี 8 การใชทรัพยสินของราชการ คะแนน 76.14 ประเมินโดยผูมีสวนไดสวน

เสียภายใน ไดแก บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยท่ีทํางานมาเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับ

ถึงวันท่ีนําเขาขอมูลลงในระบบ ITAS ประกอบดวย ขาราชการ พนักงานราชการ พนักงาน

มหาวิทยาลัย ลูกจางประจํา พนักงานชั่วคราว ผู มีความรูความสามารถพิเศษ ภายใน

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

ยอยท่ีควรพัฒนา ดังนี้ 

(1) บุคลากรในหนวยงานมีการเอาทรัพยสินของราชการ ไปเปนของสวนตัว หรือนําไปใหกลุม

หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด (89.52 คะแนน) 

(2) ข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสินของราชการไปใชปฏิบัติงานในหนวยงาน มีความ

สะดวกมากนอยเพียงใด (59.76 คะแนน) 

(3) ถาตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงานของทาน 

มีการขออนุญาตอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด (76.29 คะแนน) 

(4) บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนําทรัพยสินของราชการไปใช โดยไมไดขออนุญาต

อยางถูกตอง จากหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด (91.63 คะแนน) 

(5) รูแนวปฏิบัติของหนวยงาน เก่ียวกับการใชทรัพยสินของราชการท่ีถูกตอง มากนอย

เพียงใด (65.77 คะแนน) 

(6) หนวยงานมีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ เพ่ือปองกันไมใหมี

การนําไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด (73.86 คะแนน) 

9. แนวทางการนําผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัติของหนวยงาน  

ผูบริการไดนําผลวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพ่ือรับทราบและกําหนดแนวทางแกไข
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และปรับปรุงในการประชุม ครั้งท่ี 10/2562 ในวันพุธท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ หองประชุมสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และไดประกาศคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ี  76/2564 เรื่อง แตงตั้ง

คณะกรรมการผูกํากับดูแล และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลง

วันท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2564 เพ่ือกําหนดนโยบาย กํากับดูแลและจัดเก็บรวมรวมขอมูล ตลอดจนรวบรวม

หลักฐานประกอบการรายงานผลการดําเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนไปดวยความเรียบรอย ซ่ึงคณะกรรมการได

ดําเนินการนําผลการวิเคราะหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2563 ไปสูมาตรการและแนวทางการปฏิบัติของหนวยงาน ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด แผน/โครงการท่ีเกี่ยวของ หนวยงานผูรับผิดชอบ 

ดานการแก ไขปญหา

การทุจริต 

1) จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจในการใหบริการ

และการแสดงความคิดเห็น เพ่ือเปนการติดตาม

ตรวจสอบการทํางานของหนวยงาน 

ทุกคณะ/สํานัก/สถาบัน 

2) ประชาสัมพันธระบบ แนะนํา ติชม / รองเรียน / 

สายตรงอธิการบดี (E-Complaint : Phetchaburi 

Rajabhat University) 

(https://ict.pbru.ac.th/complaint) 

ทุกคณะ/สํานัก/สถาบัน 

ร ว ม กั บ  สํ า นั ก ง า น

อธิการบดี โดยกลุมงาน

สื่อสารองคกร 

3) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี เรื่อง

มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 

สํานักงานอธิการบดี โดย

กองกลาง 

4) จัดทําคูมือการปฏิบัติงานรับเรื่องรองเรียนการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี  

สํานักงานอธิการบดี โดย

กองกลาง 

5) งานนิติการรายงานระบบรายงานขอรองเรียน

เจาหนาท่ีของรัฐกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิ

ชอบ 

สํานักงานอธิการบดี โดย

กองกลาง 

https://ict.pbru.ac.th/complaint


18 

 

ตัวช้ีวัด แผน/โครงการท่ีเกี่ยวของ หนวยงานผูรับผิดชอบ 

ดานการใชงบประมาณ 1) จัดทําการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระดบัมหาวิทยาลัย เสนอ

ตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราช

ภัฏเพชรบุรี และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

เพ่ือขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจําป 

สํานักงานอธิการบดี โดย

กองนโยบายและแผน) 

รวมกับ คณะ/สํานัก/

สถาบัน 

 

2) ถายทอดแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยสูการ

ปฏิบัติและแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 เพ่ือสรางการรับรูเก่ียวกับแผนการใชจาย

งบประมาณ โดยการจัดประชุมถายทอดแผน และ

ประชาสัม พันธผ านทางระบบสารบรรณ ของ

มหาวิทยาลัย เว็บไซตหลักของหนวยงาน รวมท้ัง

กําหนดใหทุกหนวยงานในสังกัดจัดทําแผนปฏิบัติ

ราชการ เพ่ือวางแผนการใชจายงบประมาณ พรอม

ประชาสัมพันธใหบุคลากรทราบ 

3) แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการของ

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ท้ั ง จ า ก บุ ค ค ล ภ า ย ใน แ ล ะ

บุคคลภายนอก โดยพิจารณาตามวัตถุประสงค และ

ความคุมคาของผลผลิต-ผลลัพธ ของกิจกรรมภายใต

โครงการหลัก เสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริหารวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย อนุมัติกิจกรรม 

สํานักงานอธิการบดี โดย

กองนโยบายและแผน 

4) แตงตั้งคณะทํางานจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวย

ผลผลิตและแผนเพ่ิมประสิทธิภาพมหาวิทยาลัยราช

ภัฏเพชรบุรีจากตัวแทนบุคลากรคณะ/สํานัก/สถาบัน 

สํานักงานอธิการบดี โดย

กองนโยบายและแผน 

5) ประชาสัมพันธ สรางการรับรูชองทางการมีสวน

รวม ในการตรวจสอบการใช จ าย งบประมาณ 

(สอบถาม ทักทวงรองเรียน) ไดแก  

สํานักงานอธิการบดี โดย

กอ งน โยบ ายและแผน 

รวม กับ ศูนย เทคโน โลยี
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ตัวช้ีวัด แผน/โครงการท่ีเกี่ยวของ หนวยงานผูรับผิดชอบ 

- เว็บไซตหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผาน

ระบบรับเรื่อง แนะนํา ติชม/รองเรียน/สายตรง

อธิการบดี(https://ict.pbru.ac.th/complaint/) 

-เว็บไซตกองนโยบายและแผน 

(https://plan.pbru.ac.th/index.php) 

- Facebook กองนโยบายและแผน 

(https://www.facebook.com/planpbru/)  

- LINE กลุมตาง ๆ (เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัย) 

- ชองทางการติดตอสอบถามอ่ืน ๆ เชน โทรศัพท  

ไปรษณีย  ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

ดิจิทัล 

การใชทรัพย สินของ

ราชการ 

1) เผยแพรแนวปฏิบัติเก่ียวกับการใชทรัพยสินของ

ราชการท่ีถูกตอง กําหนดผูรับผิดชอบ กําหนดการ

กํากับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ 

สํานักงานอธิการบดี โดย

กองกลาง 

2) ประชาสัมพันธ สรางการรับรูไปยังหนวยงานใน

สังกัดมหาวิทยาลัยและใหยึดถือปฏิบัติ ผานชอง

ทางการรับรูหลักของหนวยงาน ไดแก เว็บไซตหลัก

ของมหาวิทยาลัย , ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส

และจัดเก็บเอกสาร  

 

 

 

https://ict.pbru.ac.th/complaint/
https://plan.pbru.ac.th/index.php
https://www.facebook.com/planpbru/




























1 

 

1. สรุปการสงขอมูลหนวยงาน การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

 ตามท่ีประชุมคณะกรรมการผูกํากับดูแล และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งท่ี 01/2564 เม่ือวันพฤหัสบดี ท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ.2565 เพ่ือรับทราบกําหนดการและ

มอบหมายหนวยงานตาง ๆ ดําเนินการ จัดสงขอมูลใหกับกองนโยบายและแผน ภายในวันจันทร ท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 แลวนั้น บัดนี้ไดดําเนินสรุปการสงขอมูลของ

หนวยงาน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

หนวยงาน 

หัวขอ 
9.2.2 การ

ปฏิบัติงาน 

9.2.3 การใหบริการ 9.5.1 การเปดโอกาสการมีสวนรวม 

O13 คูมือหรือ

มาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน 

O14 คูมือหรือ

มาตรฐานการ

ใหบริการ 

O15 ขอมูลเชิงสถิติ

การใหบริการ  

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

O16 รายงานผลการ

สํารวจความพึงพอใจ

การใหบริการ 

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

O33 การเปดโอกาสการมีสวนรวม 

(คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการประจําคณะ/สํานัก/

สถาบัน พรอมรายงานการประชุมในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564) 

1. คณะครุศาสตร   ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล  

2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร    ไมมีขอมูล  

3. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี      

4. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     ไมมีขอมูล 

5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ      

6. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      

7. คณะวิทยาการจัดการ    ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 

เอกสารประกอบการประชุม วาระท่ี 5.1 



2 

 

หนวยงาน 

หัวขอ 
9.2.2 การ

ปฏิบัติงาน 

9.2.3 การใหบริการ 9.5.1 การเปดโอกาสการมีสวนรวม 

O13 คูมือหรือ

มาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน 

O14 คูมือหรือ

มาตรฐานการ

ใหบริการ 

O15 ขอมูลเชิงสถิติ

การใหบริการ  

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

O16 รายงานผลการ

สํารวจความพึงพอใจ

การใหบริการ 

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

O33 การเปดโอกาสการมีสวนรวม 

(คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการประจําคณะ/สํานัก/

สถาบัน พรอมรายงานการประชุมในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564) 

8. คณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ   ไม่มีข้อมูล   

9. สํานักงานอธิการบดี      

10. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ      

11. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน   ไม่มีข้อมูล   

12. สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม      

 

ขอความอนุเคราะหหนวยงานท่ียังไมไดสงขอมูลดังกลาว สงขอมูลใหกับกองนโยบายและแผนภายในวันศุกร ท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2564 ไดทางระบบ 

eDocument หรือ E-mail : plan_pbru@hotmail.co.th เพ่ือมหาวิทยาลัยจะไดนําเขาขอมูลเพ่ือเตรียมการประเมิน ตอไป 

 

เอกสารประกอบการประชุม วาระท่ี 5.1 











 

 

แบบกรอกรายช่ือผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสยีกับหนวยงาน สําหรับการเก็บขอมูลจากแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 

(External Integrity and Transparency Assessment: EIT) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หนวยงาน         

ลําดับ 
ช่ือ – สกุล 

(ไมใสคํานําหนา) 
เบอรโทรศัพท E – Mail 

ชองทางการติดตออ่ืน ๆ 

(เชน ท่ีอยู,Line ID)  

ประเภทการติดตอ 

(การขอรับบริการดานตาง ๆ) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      
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                                 บันทึกขอความ 
สวนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กองนโยบายและแผน   โทร  8603  ๑600 

ท่ี          กนผ.  00024 / ๒๕64  วันท่ี   4  กุมภาพันธ  ๒๕64 

เรื่อง      ขอใหจัดสงรายชื่อนักศึกษา สําหรับการเก็บขอมูลจากแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสีย

ภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) ประจําป งบประมาณ   

พ.ศ. 2564 

เรียน ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
 

ตามท่ี สํานักงาน ป.ป.ช. จะประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยกําหนดให
มหาวิทยาลัยในฐานะหนวยงานเขารับประเมินจัดสงรายชื่อนักศึกษาในหนวยงานท่ีจะตอบแบบสํารวจและ
นําเขาระบบในเดือนกุมภาพันธ 2564 นั้น  

ในการนี้ ใครขอความกรุณาหนวยงานของทานสงรายชื่อนักศึกษา จํานวน 400 รายชื่อ โดยแบงตาม
คณะ ดังนี้ 

1. คณะครุศาสตร      จํานวน 38 รายชื่อ 
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร     จํานวน 23 รายชื่อ 
3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ     จํานวน 24 รายชื่อ 
4. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 28 รายชื่อ 
5. คณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ  จํานวน 30 รายชื่อ 
6. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   จํานวน 166 รายชื่อ 
7. คณะวิทยาการจัดการ     จํานวน 56 รายชื่อ 
8. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   จํานวน 35 รายชื่อ 
ตามแบบกรอกรายชื่อผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียกับหนวยงาน สําหรับการเก็บขอมูลจากแบบ

สํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีแนบมาพรอมนี้ 
 โดยจัดสงรายชื่อในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส (Microsoft Word , Microsoft Excel) ภายในวันท่ี 
19 กุมภาพันธ 2564 เพ่ือมหาวิทยาลัยจะไดนําขาขอมูลเพ่ือเตรียมการประเมิน ตอไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการ 
                      
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยนรีนารถ ศรีวรนารถ) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

 



 

 

แบบกรอกรายช่ือผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสยีกับหนวยงาน สําหรับการเก็บขอมูลจากแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 

(External Integrity and Transparency Assessment: EIT) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หนวยงาน         

ลําดับ 
ช่ือ – สกุล 

(ไมใสคํานําหนา) 
เบอรโทรศัพท E – Mail 

ชองทางการติดตออ่ืน ๆ 

(เชน ท่ีอยู,Line ID)  

ประเภทการติดตอ 

(การขอรับบริการดานตาง ๆ) 
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5.      
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10.      
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