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1. ด าเนินงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity  and  Transparency  Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
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2. เรียกให้หน่วยงานส่งเอกสารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ถ้อยค าหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการจัดท า
รายงานตามดัชนี้ ตัวช้ีวัด ของกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity  and  Transparency  Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3. ด าเนินงานให้สอดคล้องตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

4. สรุปและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity  and  Transparency  Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 แจ้งต่อมหาวิทยาลัยทราบ 

5. ติดตาม และประเมินผล ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปฏิบัติงาน
อื่นๆ ที่เป็นไปตามหลักการและเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity  and  Transparency  Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่
ได้รับมอบหมาย 
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ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระที่ 1.1 เรื่อง ชี้แจงผลการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

1) เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 อธิการบดีได้ประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ได้คะแนน 83.29 
“ไม่ผ่าน” โดยให้หาข้อเท็จจริง และช้ีแจงไปยังส านักงาน ป.ป.ช. โดยด่วน 

2) มหาวิทยาลัยได้จัดท าหนังสือแถลงการณ์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ต่อบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัย และประชาคม 

3) มหาวิทยาลัยได้จัดท าหนังสือขออุทธรณ์ให้ทบทวนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน 
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ส่งไปยัง ส านักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 
 

มต/ิความเห็นของท่ีประชุม 
........................................................................................................................................................................... ........
........................................................................................................................... ........................................................
............................................................................................................................. ......................................................
............................................................................................................................................................... 
  
 
ระเบียบวาระที่ 1.2 เรื่อง......................................................................................... .................................. 
............................................................................................................................. ......................................................
....................................................................................................................................................................... ............
....................................................................................................................... ............................................................
............................................................................................................................................................... 
 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
............................................................................................................................. ......................................................
................................................................................................................................................................................. ..
............................................................................................................................. ......................................................
............................................................................................................................................................... 
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 2/2563 
สาระส าคัญโดยย่อ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร ประธานกรรมการ

ด าเนินงาน ITA พิจารณาองค์ประชุมเกินกึ่งหนึ่งจึงด าเนินการประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม  
  

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ตามที่คณะกรรมการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (Integrity  and  Transparency  Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ก าหนดจัด
ประชุม ครั้งที่  2/2563 เมื่อวันศุกร์ที่  5 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน 
อาคารส านักงานอธิการบดี นั้น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้บันทึกและจัดท ารายงานการประชุม คือ  
จดบันทึกข้อความสาระส าคัญของการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ในระหว่างการประชุม 

 
ข้อเสนอ/ญัตติ 
ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน 

การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity  and  Transparency  Assessment : ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563  

 
มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับรองรายงานการประชุม 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity  and  Transparency  Assessment : ITA)  
มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ครั้งท่ี 1/2563 
วันท่ี 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-12.00 น. 

ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารส านักงานอธิการบดี 
--------------------- 

ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี  มหันตรัตน์ ประธานกรรมการ 
2. น.ส.กาญจนา เงินอ่อน   กรรมการ 
3. ว่าที่ร้อยตรรีัตติยา พาวินัย  กรรมการ 
4. น.ส.วรินดา มบี ารุง   กรรมการ 
5. นางอรัญญา จงกลรัตน์   กรรมการ 
6. น.ส.พมิพ์ประภา พลรักษ์   กรรมการ 
7. น.ส.เพลินตา โมสกลุ   กรรมการ 
8. นางทิวาพร สง่แสง   กรรมการ 
9. ดร.เกษรา ศรีวิเชียร   กรรมการ 
10. อาจารย์ชะกาแก้ว  สุดสีชัง  กรรมการ 
11. อาจารยส์ุภารัตน์  ชัยกิตติภรณ์  กรรมการ 
12. นางสาวมันนียา  หามาลัย   กรรมการ 
13. นางสาวศิรลิักษณ์  สุคันธชาติ  กรรมการ 
14. นางสาววราภรณ์  นุชภู่   กรรมการ 
15. นางสาวสมจิตร์  สอนดา   กรรมการ 
16. นายสิทธ์ิพงษ์  พงษ์สุข   กรรมการ 
17. นางสาวปวีณา  สุดลาภา   กรรมการ 
18. นางสาวกีรตกิาญจน์  กลิ่นธรรมเสน กรรมการ 
19. นางสาวนันทนา  ศรีชัยมูล  กรรมการและเลขานุการ 
20. นางสาวศรีวิชชญาน์  บริสุทธ์ิธรรม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
21. นางอมรรัตน์  อมรนาถ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บญุไท  เจรญิผล ติดภารกิจ 
๒. ผศ.สาโรช ปุรสิังคหะ   ติดภารกิจ 
๓. นายเกียรติศักดิ์  เจริญใจ   ติดภารกิจ 
๔. นายวรพันธ์ ระเรงิฤทธ์ิ   ติดภารกิจ 
๕. นางลักขณา  เตชวงษ์   ติดภารกิจ 
๖. นายเจษฎา  สุขสมพืช   ติดภารกิจ 
๗. นางสาวสมฤดี  สุขเภร ี   ติดภารกิจ 
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๘. นายเกียรติศักดิ์  เจริญใจ   ติดภารกิจ 
 
เปิดประชุม  
 ประธานพิจารณาจ านวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นว่าองค์ประชุม เกินกึ่งหนึ่งแล้ว จึงเปิด 
การประชุม และด าเนินการประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร และประธานกรรมการ
ด าเนินงาน ITA แจ้งข้อมูลข่าวสารเรื่องศูนย์คุณธรรมเข้าติดตามความก้าวหน้าการเก็บข้อมูล สถานการณ์และ
ต้นทุนทางคุณธรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 
 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
สาระส าคัญโดยย่อ  

คณะกรรมการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity  and  Transparency  Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ด าเนินการประชุม ครั้งที่ 2/2563 วันศุกร์ที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ 
ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารส านักงานอธิการบดี 

นางสาวนันทนา  ศรีชัยมูล กรรมการและเลขานุการ น าเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2563 
เพื่อขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 

มต/ิความคิดเห็นของท่ีประชุม  

รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ืองการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 3.1 สืบเน่ืองการประชุม ครั้งท่ี 1/2563 

นางสาวนันทนา ศรีชัยมูล กรรมการและเลขานะการ ได้แจ้งรายงานผลเรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
ครั้งที่ 1/2563 จ านวน 2 เรื่อง คือ 

1. (ร่าง) ผู้รับผิดชอบตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด าเนินการ
เรียบร้อย 

2. รูปแบบการจัดกิจกรรมประกาศเจตจ านงตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด าเนินการเรียบร้อย 

 

มต/ิความคิดเห็นของท่ีประชุม  
รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องน าเสนอเพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4.1 เรื่อง การด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 สาระส าคัญโดยย่อ 

นางสาวนันทนา  ศรีชัยมูล กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

1-30 มิถุนายน 2563  ตอบแบบส ารวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบส ารวจ OIT) โดยการน าเข้า
ข้อมูลในระบบ ITAS ด้วยลิงก์หรือ QR Code  

1 มิถุนายน ถึง 31 กรกฎาคม 2563 เก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก มีขั้นตอนดังนี้ 
1) Admin เข้าไปเอา QR code ในระบบ ITAS แล้วน าเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบ

แบบส ารวจ IIT เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเข้าตอบจนครบจ านวนข้ันตอน 50 คน 
2) Admin เข้าไปเอา QR code ในระบบ ITAS แล้วน าเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบ

แบบส ารวจ EIT เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าตอบในระบบ ITAS และคณะกรรมการที่ปรึกษา 
การประเมินฯ จะด าเนินการเก็บข้อมูลส่วนน้ีจนครบตามจ านวนข้ันต่ าที่ก าหนด จ านวน 400 คน 

 
มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ  

 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องน าเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 5.1 เรื่อง (ร่าง) รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity  and  Transparency  Assessment : ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

 สาระส าคัญโดยย่อ 
 นางสาวนันทนา ศรีชัยมูล กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้ง (ร่าง) รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity  and  Transparency  
Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  
 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

เห็นชอบ และในส่วนที่ข้อมูลยังไม่ครบถ้วนให้เร่งด าเนินการตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อน าเข้า
ระบบ ITAS ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 
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ระเบียบวาระที ่6 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระที่ 6.1 เรื่อง แจ้งปฏิทินการด าเนินงาน ครั้งต่อไป 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
 ก าหนดการประชุมตามปฏิทินคณะกรรมการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน 
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity  and  Transparency  Assessment : ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งต่อไป คือ วันที่ 27 ตุลาคม 2563 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ปิดประชุม เวลา 12.00 น. 
 

 
     ............................................. 

(นางสาวนันทนา  ศรีชัยมูล) 
ผู้บันทกึรายงานการประชุม 

 
                                                                                             

     ............................................. 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์) 

                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ืองการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 3.1 สืบเน่ืองจากการประชุม ครั้งท่ี 2/2563 

สาระส าคัญโดยย่อ 
ระเบียบวาระ เรื่อง ผลการด าเนินงาน 

5.1 (ร่าง) รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity  and  
Transparency  Assessment : ITA) ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ด าเนินการเรียบร้อย 

 
มต/ิความคิดเห็นของท่ีประชุม  

รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องน าเสนอเพ่ือทราบ 
 ระเบียบวาระท่ี 4.1 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ข้อมูลจากระบบ ITAS  
 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน  
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 โดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ซึ่งก าหนด
ตั ว ช้ี วั ด  คื อ  ร้ อ ยล ะ ขอ ง ห น่ ว ย ง าน ที่ ผ่ า น เ กณ ฑ์ ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุณธร ร มแ ล ะค วาม โ ป ร่ ง ใ ส ใ น  
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ก าหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 85 นั้น บัดนี้การประเมินดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีผลการประเมินร้อยละ 8 3.29 อยู่ ในระดับ B  
“ไม่ผ่าน” รายละเอียด ดังนี้ 

 
 
 
 



8 
 

 
 
 

เกณฑ์การประเมิน คะแนน 100 ผลการประเมิน 
(ร้อยละ) 

1) การป้องกันการทุจริต 100 
2) การปฏิบัติหน้าที่ 89.85 
3) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 85.07 
4) คุณภาพการด าเนินงาน 84.53 
5) การปรับปรุงการท างาน 83.82 
6) การใช้อ านาจ 81.76 
7) การใช้งบประมาณ 80.80 
8) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 79.95 
9) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 77.81 
10) การเปิดเผยข้อมูล 66.71 

ระดับ B “ไม่ผ่าน” 83.29 
 

ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุ  
จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) 

ประจ าปี 2563” ที่ก าหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนข้ึนไป 
ภายในปี 2565 พบว่า ผลคะแนนการประเมินหน่วยงานของท่านจาก 3 แบบวัด คือ แบบวัดการรับรู้ของ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจ 
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จ านวนทั้งสิ้น 10 ตัวช้ีวัด ไม่มีแบบวัดใดผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนนข้ึน
ไป) จึงมีข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดีย่ิงข้ึนในปีถัดไป ดังต่อไปนี้  

แบบวัด IIT เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่  การใช้จ่าย
งบประมาณและทรัพย์สินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการ  
มีส่วนร่วมของประชาชน จึงควรด าเนินการดังนี้ 1) การปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้ันตอน 
ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการให้บริการอย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้
มาติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการได้โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล 
รวมทั้งก าหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณ ให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ  
2) การใช้งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน ตลอดจน 
การจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ าเสมอ 3) การใช้อ านาจของผู้บริหารด้านการบริหารงาน
บุคคล จัดท ารายละเอียดของต าแหน่งงาน ( job description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดท าคู่มือและระเบียบการใช้ทรพัย์สินของราชการ สร้างระบบการก ากบัดูแลและ
ติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรม
การท างานเพื่อประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม มีจิตสาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลัง
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ความสามารถ โดยจัดท ามาตรการการป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจน
และเปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการท างาน
ของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก 

แบบวัด EIT เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ จึงควรด าเนินการดังนี้ 1) คุณภาพการด าเนินงาน ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับระบบและข้ันตอนการให้บริการงานด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูน
ทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และ
เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยน ข้อมูล
ข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 3) การปรับปรุงระบบการท างาน สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่าง
ผู้บริหารและบุคลากรเพื่อร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้ค าแนะน าในการพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการได้โดยสะดวก  

แบบ OIT เป็นการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนารมณ์ในการป้องปรามการทุจริตโดยมี
มาตรการที่เป็นรูปธรรม จึงควรด าเนินการ ดังนี้ 1) การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูลด้านการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและ
การบริหารทรพัยากรบุคคล รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพนัธ์กับผูร้ับบรกิารและประชาชน
ทั่วไป และการให้บริการผ่านระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือต าแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้น
ข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง  
2) การป้องกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและวิเคราะห์ผลการ
ประเมินของปีที่ผ่านมาเพื่อก าหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดท าแนวทางการปฏิบัติตาม
มาตรการภายในและให้มีการก ากับติดตามการน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ท่ีส าคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ 
ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการ
ติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 
รายละเอียดผลการประเมิน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตัวชี้วัด คะแนน (ร้อยละ) 
ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี  
I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ 
มากน้อยเพียงใด 

79.82 

 โปร่งใสตามขั้นตอนที่ก าหนด 81.45 
 โปร่งใสตามระยะเวลาที่ก าหนด 78.19 

I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่
รู้จักเป็นการส่วนตัว อย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด  

84.08 

I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 80.78 
 มุ่งผลส าเร็จของงาน 85.94 
 ให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว 77.44 
 พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 78.97 

I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียบรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อเพื่อแลกกับการ 99.54 
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ตัวชี้วัด คะแนน (ร้อยละ) 
ปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม 
 เงิน 100.00 
 ทรัพย์สิน 100.00 
 ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 98.61 
I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว 
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ หรือไม่ 

99.22 

 เงิน 100.00 
 ทรัพย์สิน 99.53 
 ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 98.14 
I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคตหรือไม่ 

95.67 

 เงิน 98.61 
 ทรัพย์สิน 97.66 
 ประโยชน์อื่นๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การอ านวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ 90.74 
ตัวชี้วัดท่ี 2 การใช้งบประมาณ  
I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 71.15 
I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อย
เพียงใด 

82.49 

 คุ้มค่า 81.74 
 ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งใจ 83.25 
I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง  
มากน้อยเพียงใด 

85.63 

I10 บุคคลในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือ ค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 

90.13 

I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะ
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

83.74 

 โปร่งใส ตรวจสอบได้ 83.81 
 เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 83.67 
I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

71.63 

 สอบถาม 74.07 
 ทักท้วง 70.13 
 ร้องเรียน 70.68 
ตัวชี้วัดท่ี 3 การใช้อ านาจ  
I13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 73.05 
I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงาน มากน้อยเพียงใด 73.58 
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ตัวชี้วัด คะแนน (ร้อยละ) 
I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้
ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

72.84 

I16 ท่านเคยถูกบังคับบัญชาสั่งการให้ท าธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 89.92 
I17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต 
มากน้อยเพียงใด 

92.10 

I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่านมีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 89.05 
 ถูกแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ 85.52 
 มีการซื้อขายต าแหน่ง 95.32 
 เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 86.32 
ตัวชี้วัดท่ี 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  
I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว ไปเป็น
ของส่วนตัวหรือน าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

88.97 

I20 ข้ันตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน  
มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด 

60.53 

I21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน  
มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

78.65 

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาต
อย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

91.20 

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง  
มากน้อยเพียงใด 

71.66 

I24 หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกัน
ไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้องมากน้อยเพียงใด 

75.84 

ตัวชี้วัดท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่ าน ให้ความส าคัญ กับการต่อต้านการทุจริต  
มากน้อยเพียงใด 

84.58 

I26 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่ 92.90 
 ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 94.32 
 จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 91.48 
I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด 72.49 
I28 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการดังต่อไปนี้ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 79.55 
 เฝ้าระวังการทุจริต 79.88 
 ตรวจสอบการทุจริต 79.67 
 ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต 79.11 
I29 หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

78.30 

I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจรติที่จะเกิดข้ึนในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อ
ประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 

71.90 
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ตัวชี้วัด คะแนน (ร้อยละ) 
 สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก 73.86 
 สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ 71.56 
 มั่นใจว่าจะมีการด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา 73.44 
 มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 68.73 
ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการด าเนินงาน  
E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ 
มากน้อยเพียงใด 

78.86 

 เป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด 78.24 
 เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 79.48 
E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่อคนอื่นๆ 
อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด 

81.70 

E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการแก่ท่าน
อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลมากน้อยเพียงใด 

83.56 

E4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อร้องขอให้จ่าย
หรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาตหรือให้บริการ หรือไม่ 

96.02 

 เงิน 94.70 
 ทรัพย์สิน 97.13 
 ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง เป็นต้น 96.24 
E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวม
เป็นหลัก มากน้อยเพียงใด 

82.51 

ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อมีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 81.75 
 เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 81.49 
 มีช่องทางหลากหลาย 82.00 
E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่าง
ชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

81.22 

E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/
การให้บริการ หรือไม่ 

91.88 

E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการช้ีแจงและตอบค าถามเมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับ 
การด าเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

82.76 

E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน หรือไม่ 

87.76 

ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการท างาน  
E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการ
ให้ดีข้ึนมากน้อยเพียงใด 

80.73 

E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและข้ันตอนการด าเนินงาน/การใหบ้รกิารให้ดี
ข้ึน มากน้อยเพียงใด 

80.54 
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ตัวชี้วัด คะแนน (ร้อยละ) 
E13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ 

95.92 

E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไป
มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีข้ึน มากน้อย
เพียงใด 

78.76 

E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการด าเนินงาน/ 
การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้นมากน้อยเพียงใด 

83.17 

 
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment:OIT) 

  

ข้อ ข้อมูล ความคิดเห็น คะแนน 
ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 
O1 โครงสร้าง  100.00  
O2 ข้อมูลผู้บริหาร  100.00  
O3 อ านาจหน้าที่  100.00   
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา

หน่วยงาน 
URL ที่แสดงเป็นไฟลม์า/ต้องแสดง URL ของหน้า
เว็บไซต์ที่เป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมลูด้วยเพื่อ
พิสูจน์ว่าไฟล์เอกสารนั้นประชาชนสามารถเช่ือมโยง
เข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซดห์ลักของหน่วยงานจรงิ 

0.00  

O5 ข้อมูลการติดต่อ  100.00  
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  100.00  
ข่าวประชาสัมพันธ์                        
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ -  100.00 
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล                  
O8 Q&A  100.00  
O9 Social Network   100.00  
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน 
O10 แผนด าเนินงานประจ าปี  100.00 
O11 รายงานการก ากบัติดตามการ

ด าเนินงาน รอบ 6 เดือน 
URL ที่แสดงเป็นไฟลม์า/ต้องแสดง URL ของหน้า
เว็บไซต์ที่เป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมลูด้วยเพื่อ
พิสูจน์ว่าไฟล์เอกสารนั้นประชาชนสามารถเช่ือมโยง
เข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซดห์ลักของหน่วยงานจรงิ 

0.00  

O12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าป ี URL ที่แสดงเป็นไฟลม์า/ต้องแสดง URL ของหน้า
เว็บไซต์ที่เป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมลูด้วยเพื่อ
พิสูจน์ว่าไฟล์เอกสารนั้นประชาชนสามารถเช่ือมโยง
เข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซดห์ลักของหน่วยงานจรงิ 

0.00  
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การปฏิบัติงาน 
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ไม่แสดงคู่มือหรอืแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของ

หน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
0.00  

การให้บริการ 
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  100.00 
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ไม่สามารถเปิด URL ได ้ 0.00  
O16 รายงานผลการส ารวจความพึง

พอใจการให้บริการ 
 100.00 

O17 E-Service ไมแสดงข้อมลูรายละเอียดเกี่ยวกบั E-Service 0.00 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
O18 แผ นการ ใ ช้ จ่ าย งบป ร ะม าณ

ประจ าปี 
 100.00 

O19 รายงานการก ากับติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน 

URL ที่แสดงเป็นไฟลม์า/ต้องแสดง URL ของหน้าเว็บไซต์
ที่เป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลด้วยเพื่อพสิูจน์ว่าไฟล์
เอกสารนั้นประชาชนสามารถเช่ือมโยงเข้าถึงไดจ้ากหน้า
เว็บไซด์หลักของหน่วยงานจรงิ 

0.00  

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี 

URL ที่แสดงเป็นไฟลม์า/ต้องแสดง URL ของหน้าเว็บไซต์
ที่เป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลด้วยเพื่อพสิูจน์ว่าไฟล์
เอกสารนั้นประชาชนสามารถเช่ือมโยงเข้าถึงไดจ้ากหน้า
เว็บไซด์หลักของหน่วยงานจรงิ 

0.00  

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดการพัสดุ       
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการ

จัดหาพัสดุ 
 100.00 

O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

 100.00 

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุรายเดือน 

 100.00 

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุประจ าปี 

ไม่แสดงรายละเอียดข้อมลูรายงานผลการจัดซือ้จัดจ้างหรือ
การจัดหาพสัดุประจ าปีงบประมาณ 2562 โดยมี
รายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ปัญหาอุปสรรค เป็นต้น 

0.00  

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคค 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
O25 นโยบายการบรหิารทรัพยากร

บุคคล 
 100.00 

O26 การด าเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

 100.00 
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O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไม่
ครบถ้วนทั้ง 5 หลกัเกณฑ์ดงันี ้• หลักเกณฑ์ก ารสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร • หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง
บุคลากร • หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร • หลักเกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบัตงิานบุคลากร • หลักเกณฑก์ารให้
คุณให้โทษและการสร้างชวัญก าลังใจ 

0.00  

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจ าปี 

ไม่แสดงรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจ าปี พ.ศ.2562 

0.00  

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต          
O29 แนวป ฏิบั ติ ก า รจั ด กา ร เ รื่ อ ง

ร้องเรียนการทุจริต 
 100.00 

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต 

ควรมีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทจุริตโดยตรง 100.00  

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตประจ าปี 

 100.00 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม        
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  100.00 
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วน

ร่วม 
 100.00 

ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร                 
O34 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร  100.00 
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  100.00 
การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต       
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจ าปี 
 100.00 

O37 การด าเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริต 

 100.00 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร              
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  100.00 
แผนป้องกันการทุจริต             
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ประจ าปี 
 100.00 

O40 รายงานการก ากับติดตามการ
ด าเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 
6 เดือน 

 100.00 

O41 รายงานผลการด าเนินการป้องกัน  100.00 
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การทุจริตประจ าปี 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต 
มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ

ความโปร่งใสภายใน 
หน่วยงาน 

o  100.00 

O43 การด า เนิ นการตามมาตรกา ร
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 

 100.00 

 
 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องน าเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่อง ร่าง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity  and  Transparency  Assessment : ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 สาระส าคัญโดยย่อ 
ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity  

and  Transparency  Assessment : ITA) โดยส านักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานภาครัฐรับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมรับการประเมินดังกล่าว 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 นั้น 

 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
 ตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และ
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity  and  
Transparency  Assessment : ITA) โดยส านักงาน ป.ป.ช. 
 

 ข้อเสนอ/ญัตติ 
 ขอน าเสนอเพื่อพจิารณา เพือ่ให้ข้อเสนอแนะ  
 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
............................................................................................................................. ......................................................

.......................................................................................................................................................... ...............
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ค าสั่งมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

    ท่ี         /2562 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity  and  Transparency  Assessment : ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
-----------------------   

ตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และ
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and  
Transparency  Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยส านักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงาน
ภาครัฐรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ นั้น 

เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว อาศัยอ านาจตามความ
ในมาตรา ๒๗ และ มาตรา ๓๑(๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้ ง 
ผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ 
 1. คณะกรรมการอ านวยการ  
 1.1     อธิการบด ี ประธาน 
 1.2    รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร รองประธาน 
 1.3  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาท้องถ่ิน กรรมการ 
 1.4    รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ กรรมการ 
 1.5    รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย กรรมการ 
 1.6    รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน กรรมการ 
 1.7 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
 1.8 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานบริหารทั่วไปและกฎหมาย กรรมการ 
 1.9 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ 
 1.10   คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ 
 1.11   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
 1.12   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
 1.13   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 
 1.14   ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
 1.15   ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กรรมการ 
 1.16   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
 1.17   ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา กรรมการ 
 1.18   ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 
 1.19 นางสาวนันทนา  ศรีชัยมูล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

/อ านาจและหน้าที่... 

(ร่าง) 
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 อ านาจและหน้าท่ี   
๑. สนับสนุนส่งเสริมการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity  and  Transparency  Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

๒. ให้ข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity  and  Transparency  Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

2.  คณะกรรมการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
2.1 รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรัพยากร   ประธาน 
2.2 ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายงานประกันคุณภาพการศึกษา  รองประธาน 
2.3 ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ กรรมการ 
2.4 หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร ์  กรรมการ 
2.5 หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ 
2.6 หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 
2.7 หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
2.8 หัวหน้าส านักงานผูอ้ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
2.9 หัวหน้าส านักงานผูอ้ านวยการส านักวิทยบริการ  
 และเทคโนโลยสีารสนเทศ   กรรมการ 
2.10 หัวหน้าส านักงานผูอ้ านวยการส านักงานคณะกรรมการ 

 บัณฑิตศึกษา    กรรมการ 
2.11 หัวหน้าส านักงานผูอ้ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  กรรมการ 
2.12 อาจารย์ชะกาแก้ว   สุดสีชัง   กรรมการ 
2.13 อาจารยส์ุภารัตน์   ชัยกิตติภรณ์   กรรมการ 
2.14 นายอ านาจ แก้วภูผา   กรรมการ 
2.15 นายเกียรติศักดิ์     เจริญใจ   กรรมการ 
2.16 นายวรพันธ์ ระเริงฤทธ์ิ กรรมการ 
2.17 นางสาวศิรลิักษณ์   สุคันธชาติ กรรมการ 
2.18 นางสาววราภรณ์   นุชภู่   กรรมการ 
2.19 นางสาวสมจิตร ์ สอนดา   กรรมการ 
2.20 นายสิทธ์ิพงษ์ พงษ์สุข   กรรมการ 
2.21 นางสาวปวีณา   สุดลาภา   กรรมการ 
2.22 นายทรงพล  สุขใส  
 นายกองค์การบรหิารนกัศึกษา ภาคปกติ  กรรมการ 
2.24 นายกวีพัฒน ์ คงสมปราชญ์  
 นายกสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร ์  กรรมการ 
2.25 นางสาววิภาภรณ์ จันทร์แจ่มศรี  
 นายกสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ 
2.26 นางสาวยุวพร สรเลขกิตติ  
 นายกสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี กรรมการ 
 /2.27 นาย... 
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2.27 นายยุคล  โจมทอง  
 นายกสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ กรรมการ 
2.28 นางสาวนันทนา    ศรีชัยมูล   กรรมการและเลขานุการ 
2.29 นางสาวศรีวิชชญาน์  บริสุทธ์ิธรรม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.30 นางอมรรัตน์ อมรนาถ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.31 นางสาวมันนียา หามาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 อ านาจและหน้าท่ี   
1. ด าเนินงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity  and  Transparency  Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

2. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA-
Improvement Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

3. ด าเนินงานให้สอดคล้องตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

4. ติดตาม และประเมินผล ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เป็นไปตามหลักการและเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity  and  Transparency  Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

3.  คณะกรรมการด าเนินงานการให้ข้อมูลจัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน และ  
ลิงก์ หรือ URL (ลิงก์และURL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัด ผู้ก ากับตัวชี้วัด 
ผู้ให้ข้อมูลจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน

ประกอบการประเมิน และ  
ลิงก ์หรือ URL  

ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 
- ข้อมูลพ้ืนฐาน 
O1 โครงสร้าง 
O2 ข้อมูลผู้บริหาร 
O3 อ านาจหน้าที่ 
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา
หน่วยงาน 
O5 ข้อมูลการติดต่อ 
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ข้อมูลมาจาก ส านักงานสภาฯ/
กองแผน/IT 
- รองอธิการบดฝี่ายบริหาร
ทรัพยากร 
- รองอธิการบดฝี่าย
ยุทธศาสตร์และแผนงาน 
- รองอธิการบดฝี่ายพัฒนา
นักศึกษาและกจิการสภา
มหาวิทยาลัย 
- ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายบริหาร
ทั่วไปและกฎหมาย 
- ผู้อ านวยการส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
- ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
- หัวหน้าส านักงานผูอ้ านวยการส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- หัวหน้างานบรหิารทรัพยากรบุคคล 
- หัวหน้างานกจิการคณะกรรมการ 
- นายอ านาจ  แก้วภูผา  
- นางสาวมันนียา หามาลัย 
- นายเจษฎา  สุขสมพืช 
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ตัวชี้วัด ผู้ก ากับตัวชี้วัด 
ผู้ให้ข้อมูลจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน

ประกอบการประเมิน และ  
ลิงก ์หรือ URL  

- ข่าวประชาสัมพันธ์  
O7  ข่าวประชาสัมพันธ์ 

- รองอธิการบดฝี่ายพัฒนา
นักศึกษาและกจิการสภา
มหาวิทยาลัย 

- หัวหน้างานสื่อสารองค์กร 
- นางสาวกีรติกาญจน์ กลิ่นธรรมเสน 
- นายส าเริง  ภาคธรรม 
- นางสาวสมฤดี สุขเภรี 

- การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
O8  Q&A 
O9  Social Network                                 

- ผู้อ านวยการส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- นายอ านาจ  แก้วภูผา  
- นางสาวมันนียา  หามาลัย 
- นายเจษฎา  สุขสมพืช 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน 
- การด าเนินงาน 
O10 แผนด าเนินงานประจ าป ี
O11 รายงานการก ากบัติดตามการ
ด าเนินงาน รอบ 6 เดือน 
O12 รายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าป ี

- รองอธิการบดฝี่าย
ยุทธศาสตร์และแผนงาน 

- ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
-  นางอมรรัตน์ อมรนาถ 

- การปฏิบัติงาน 
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ข้อมูลมาจาก กบค. 
- รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร 

- นางสาวมาลัยรัก ทองสระพลู 
- นายวรพันธ์ ระเริงฤทธ์ิ 

- การให้บริการ 
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
O16 รายงานผลการส ารวจความพึง
พอใจการให้บริการ (ทุกคณะ ส านัก/
สถาบัน) 
O17 E-Service 

ข้อมูลมาจาก กบศ/กพน/IT 
 
- รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
วิชาการ 
- รองอธิการบดีฝ่ ายพัฒนา
นัก ศึ กษาแล ะกิ จ ก า ร ส ภา
มหาวิทยาลัย 
- ผู้อ านวยการส านักงานวิทย
บ ริ ก า ร แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 
- คณบด ี
- ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน 

- ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
- ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 
- รองผู้อ านวยการส านัก/สถาบันผู้ที่
ได้รับมอบหมาย 
- นายสิทธิพงษ์ พงษ์สุข 
- นางสาวสมจิตร์ สอนดา 
- เจ้ าหน้าที่ คณะผู้ ที่ ดูแล เ ว็บ ไซต์
หน่วยงาน 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.3 การบริหารเงิน
งบประมาณ 
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
O18 แผนการ ใ ช้จ่ ายงบประมาณ
ประจ าปี 
O19 รายงานการก ากับติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน 

 
 
-  รองอธิการบดฝี่าย
ยุทธศาสตร์และแผนงาน 

 
 
- ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
-  นางอมรรัตน์ อมรนาถ 



21 
 

ตัวชี้วัด ผู้ก ากับตัวชี้วัด 
ผู้ให้ข้อมูลจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน

ประกอบการประเมิน และ  
ลิงก ์หรือ URL  

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี 
- การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดการ
พัสดุ 
O21 แผ น กา ร จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ห รื อ
แผนการจัดหาพัสดุ 
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุรายเดือน 
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุประจ าปี      

- รองอธิการบดฝี่าย
ยุทธศาสตร์และแผนงาน 

- นางสาววราภรณ์ นุชภู่ 
- นางสาวศรีวิชชญาน์ บริสุทธ์ิธรรม 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.4 การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
- การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล 
O26 การด า เนินการตามนโยบาย 
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจ าปี 

 
 
- รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร 

 
 
- หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล 
- นายทรงธรรม รุ่งอรุณ 
- นายวรพันธ์ ระเริงฤทธ์ิ 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.5 การส่งเสริมความ
โปร่งใส 
- การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
O29 แนวป ฏิบั ติ ก า ร จั ด กา ร เ รื่ อ ง
ร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบ 
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติชอบประจ าปี     

 
 
- รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร 
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ทั่วไปและกฎหมาย 

 
 
- หัวหน้างานนิติการ 
- นางสาวศิริลักษณ์ สุคันธชาติ 

- การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 

- รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร 

- หัวหน้างานนิติการ 
- นางสาวศิริลักษณ์ สุคันธชาติ 
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ตัวชี้วัด ผู้ก ากับตัวชี้วัด 
ผู้ให้ข้อมูลจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน

ประกอบการประเมิน และ  
ลิงก ์หรือ URL  

 - ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ทั่วไปและกฎหมาย 
- ผู้ อ านวยการส านั ก วิท ย
บ ริ ก า ร แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

- นายอ านาจ  แก้วภูผา  
- นางสาวมันนียา  หามาลัย 
- นายเจษฎา  สุขสมพืช 

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วน
ร่วม (ข้อมูลการประชุมต่างๆ เช่น  
วิพากย์หลักสูตร ประชุมประจ าภาค
เรียน)      

- อธิการบดี 
- รองอธิการบดี 
- ผู้ช่วยอธิการบดี 
- คณบด ี
- ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน 

- หัวหน้างานสื่อสารองค์กร 
- นางสาวกีรติกาญจน์ กลิ่นธรรมเสน 
- นายส าเริง  ภาคธรรม 
- นางสาวสมฤดี สุขเภรี 
- นางสาวนันทนา  ศรีชัยมูล 

ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 การด าเนินการ
เพ่ือป้องกันการทุจริต 
- เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
O34 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 

 
(ก ารบริห าร งาน ชุด เดิม  ปี 
2564 ไม่มีกิจกรรมนี้) 
 
-  อธิการบดี 
-  รองอธิการบดี 
- ผู้ช่วยอธิการบดี 
-  คณบดีทุกคณะ 
-  ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน  

 
 
 
- หัวหน้างานสื่อสารองค์กร 
- นางสาวกีรติกาญจน์ กลิ่นธรรมเสน 
- นายส าเริง  ภาคธรรม 
- นางสาวสมฤดี สุขเภรี 
- นางสาวนันทนา  ศรีชัยมูล 

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร               -  อธิการบดี 
-  รองอธิการบดี 
- ผู้ช่วยอธิการบดี 
-  คณบดีทุกคณะ 
-  ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน 

- รองคณบดี 
- รองผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน 
- หัวหน้างานสื่อสารองค์กร 
- นายส าเริง  ภาคธรรม 
- นางสาวนันทนา  ศรีชัยมูล 

- การประเมินความเสี่ยงเ พ่ือการ
ป้องกันการทุจริต 
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจ าปี 
O37 การด าเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริต 

-  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร 
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา 
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ทั่วไปและกฎหมาย 

- นางสาวนันทนา ศรีชัยมูล 
- นางสาวศิริลักษณ์  สุคันธชาติ 

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร            

-  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร 
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา 
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ทั่วไปและกฎหมาย 

- นางสาวนันทนา ศรีชัยมูล 
- นางสาวศิริลักษณ์  สุคันธชาติ 
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ตัวชี้วัด ผู้ก ากับตัวชี้วัด 
ผู้ให้ข้อมูลจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน

ประกอบการประเมิน และ  
ลิงก ์หรือ URL  

- แผนป้องกันการทุจริต  
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจ าปี 
O40 รายงานการก ากับติดตามการ
ด าเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 
เดือน 
O41 รายงานผลการด าเนินการป้องกัน
การทุจริตประจ าปี          

-  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร 
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา 
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ทั่วไปและกฎหมาย 

- นางสาวนันทนา ศรีชัยมูล 
- นางสาวศิริลักษณ์  สุคันธชาติ 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.2 มาตรการภายใน
เพ่ือป้องกันการทุจริต 
- มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความ

โปร่ ง ใ สและ ป้องกันการ ทุจริ ต ใน
หน่วยงาน 
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายใน 
หน่วยงาน 
O43 การด าเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 

-  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร 
-   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ทั่วไปและกฎหมาย 
 

- หัวหน้างานนิติการ 
- นางสาวศิริลักษณ์  สุคันธชาติ 
 

 
 
  ให้คณะท างานดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีต่อทางราชการ หากมีปัญหาใดในการปฏิบัติงานให้
รายงานมหาวิทยาลัยทราบ 
 
  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 

สั่ง   ณ   วันที่         พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธ์ิ ประดับเพ็ชร์) 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่อง ร่าง แผนพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA-Improvement Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จากผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯ) 
 
สาระส าคัญโดยย่อ 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 โดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ซึ่งก าหนด
ตัวช้ีวัด คือ ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ได้ก าหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 85 นั้น บัดนี้การประเมินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีผลการประเมินร้อยละ 83.29 อยู่ในระดับ B “ไม่ผ่าน”  

 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
 ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity  
and  Transparency  Assessment : ITA) โดยส านักงาน ป.ป.ช. 
 

 ข้อเสนอ/ญัตติ 
 ขอน าเสนอเพื่อพจิารณา เพือ่เปน็แนวทางในการด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ ยกระดบัคุณธรรมและ
ความโปร่งใสต่อไป  
 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
...................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................
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แผนพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA-Improvement Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ-ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

แนวทางยกระดบัคุณภาพจากผลการประเมิน (เฉพาะตัวช้ีวัดที่มีคะแนนต่ ากว่าร้อยละ 85.00) 

ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี 
คะแนน  
(ร้อยละ) 

แนวทางการยกระดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการ แก่ผู้มา
ติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด 79.82 

ควรมีขั้นตอนปฏิบัติงานหรือ
การใหบ้รหิาร หรือ Forchat 
ให้ชัดเจน 

  -คณะ/ส านัก/สถาบัน 
-งานบริหารทรัพยากร
บุคคล 

 โปร่งใสตามขั้นตอนที่ก าหนด 81.45     
 โปร่งใสตามระยะเวลาที่ก าหนด 78.19     
I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มา
ติดต่อท่ัวๆ ไป กับผู้มาติดต่อท่ีรู้จักเป็นการส่วนตัว อย่างเท่าเทียม
กัน มากน้อยเพียงใด  

84.08     

I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 
ตามประเด็นดังต่อไปน้ี อย่างไร 

80.78     

 มุ่งผลส าเร็จของงาน 85.94     
 ให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว 77.44     
 พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 78.97     
I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียบรับสิ่งดังต่อไปน้ี จากผู้
มาติดต่อเพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือ
ให้บริการ หรือไม 

99.54 
    

 เงิน 100.00     
 ทรัพย์สิน 100.00     
 ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับ 98.61     



26 
 

ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี 
คะแนน  
(ร้อยละ) 

แนวทางการยกระดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ความบันเทิง เป็นต้น 
I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ท่ีให้กันในโอกาส
ต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรมหรือ
ให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงาน
ของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปน้ี หรือไม่ 

99.22 

    

 เงิน 100.00     
 ทรัพย์สิน 99.53     
 ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับ
ความบันเทิง เป็นต้น 

98.14     

I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปน้ี แก่
บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีและ
คาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคตหรือไม่ 

95.67 
    

 เงิน 98.61     
 ทรัพย์สิน 97.66     
 ประโยชน์อื่นๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การอ านวยความสะดวก
เป็นกรณีพิเศษ 

90.74     

ตัวชี้วัดท่ี 2 การใช้งบประมาณ      
I7 ท่านรู้ เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของ
หน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

71.15 ควรประชุมช้ีแจงแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปีให้
ทั่วถึง 

   

I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 
กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

82.49     



27 
 

ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี 
คะแนน  
(ร้อยละ) 

แนวทางการยกระดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 คุ้มค่า 81.74     
 ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งใจ 83.25     
I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 
กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

85.63 
    

I10 บุคคลในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินท่ีเป็นเท็จ เช่น 
ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือ ค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อย
เพียงใด 

90.13 
    

I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และ
การตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด 

83.74 
    

 โปร่งใส ตรวจสอบได้ 83.81     
 เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 83.67     
I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปน้ี มากน้อย
เพียงใด 

71.63 
    

 สอบถาม 74.07     
 ทักท้วง 70.13     
 ร้องเรียน 70.68     
ตัวชี้วัดท่ี 3 การใช้อ านาจ      
I13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญอย่างเป็นธรรม มาก
น้อยเพียงใด 

73.05 
    

I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพ
ของผลงาน มากน้อยเพียงใด 

73.58 
    



28 
 

ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี 
คะแนน  
(ร้อยละ) 

แนวทางการยกระดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม มากน้อย
เพียงใด 

72.84 
ควรมีการประชาสัมพันธ์หรือ
ช้ีแจงเพิ่มมากขึ้น 

   

I16 ท่านเคยถูกบังคับบัญชาสั่งการให้ท าธุระส่วนตัวของ
ผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 

89.92 
    

I17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าในสิ่งท่ีไม่ถูกต้อง หรือมี
ความเสี่ยงต่อการทุจริตมากน้อยเพียงใด 

92.10 
    

I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่านมีลักษณะ
ดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด 

89.05 
    

 ถูกแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ 85.52     
 มีการซื้อขายต าแหน่ง 95.32     
 เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 86.32     
ตัวชี้วัดท่ี 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ      
I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ 
ไปเป็นของส่วนตัว ไปเป็นของส่วนตัวหรือน าไปให้กลุ่มหรือพวก
พ้อง มากน้อยเพียงใด 

88.97 
    

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้
ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด 

60.53 

คว ร จั ด ท า แบ บ ฟ อร์ ม ข อ
อนุญ าตยื มท รั พ ย์ สิ น ขอ ง
ราชการ เพื่ ออ านวยความ
สะดวก 

   

I21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน 
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มาก

78.65 
คว ร จั ด ท า แบ บ ฟ อร์ ม ข อ
อนุญ าตยื มท รั พ ย์ สิ น ขอ ง

   



29 
 

ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี 
คะแนน  
(ร้อยละ) 

แนวทางการยกระดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

น้อยเพียงใด ราชการ เพื่ ออ านวยความ
สะดวก 

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สินของราชการ
ไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน 
มากน้อยเพียงใด 
 

91.20 

    

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการท่ีถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

71.66 
ควรมีการประชาสัมพันธ์หรือ
ช้ีแจงเพิ่มมากขึ้น 

   

I24 หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้องมากน้อยเพียงใด 

75.84 
    

ตัวชี้วัดท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต      
I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความส าคัญ กับการ
ต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด 

84.58 
    

I26 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการ ดังต่อไปน้ี หรือไม่ 92.90     
 ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

94.32     

 จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงาน 

91.48     

I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มาก
น้อยเพียงใด 

72.49 
    

I28 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการดังต่อไปน้ีต่อการทุจริตใน 79.55     



30 
 

ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี 
คะแนน  
(ร้อยละ) 

แนวทางการยกระดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 
 เฝ้าระวังการทุจริต 79.88     
 ตรวจสอบการทุจริต 79.67     
 ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต 79.11     
I29 หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่าย
ตรวจสอบ ท้ังภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน 
เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

78.30 
    

I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจรติท่ีจะเกิดขึ้นในหน่วยงาน
ของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปน้ี อย่างไร 

71.90 
    

 สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก 73.86     
 สามารถติดตามผลการร้องเรียนได ้ 71.56     
 มั่นใจว่าจะมีการด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา 73.44     
 มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 68.73     
ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการด าเนินงาน      
E1 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่
ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด 

78.86 
    

 เป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด 78.24     
 เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 79.48     
E2 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่
ท่าน กับผู้มาติดต่อคนอ่ืนๆ อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด 

81.70 
    

E3 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือ

83.56 
    



31 
 

ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี 
คะแนน  
(ร้อยละ) 

แนวทางการยกระดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

บิดเบือนข้อมูลมากน้อยเพียงใด 
E4 ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน
ท่ีท่านติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปน้ี เพ่ือแลกกับการ
ปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาตหรือให้บริการ หรือไม่ 

96.02 
    

 เงิน 94.70     
 ทรัพย์สิน 97.13     
 ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้
ความบันเทิง เป็นต้น 

96.24 
    

E5 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์
ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด 

82.51 
    

ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร      
E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อมีลักษณะ
ดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด 81.75 

ควรปรับปรุ ง เ ว็บ ไซต์ ของ
มหาวิทยาลัย คณะ ส านัก/
สถาบันให้เข้าถึงง่าย รวดเร็ว 

   

 เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 81.49     
 มีช่องทางหลากหลาย 82.00     
E7 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลท่ี
สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 81.22 

ค ว ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ แ ล ะ
เ ผ ยแ พร่ ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร สู่
สาธารณชนอย่างทั่วถึง 

   

E8 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่ 

91.88 
    

E9 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบค าถามเมื่อมีข้อ 82.76     



32 
 

ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี 
คะแนน  
(ร้อยละ) 

แนวทางการยกระดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กังวลสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 
E10 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการ
ทุจริตของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน หรือไม่ 

87.76 
    

ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการท างาน      
E11 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพ
การปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 

80.73 
    

E12 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการ
ด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

80.54 
    

E13 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น 
หรือไม่ 

95.92 
    

E14 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

78.76 
    

E15 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการด าเนินงาน/ 
การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้นมากน้อยเพียงใด 

83.17 
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แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment:OIT) 

 
แผนพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA-Improvement Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA-Improvement Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT) น าเฉพาะตัวช้ีวัดที่ได้คะนน 0 มาจัดท าแผน ประกอบด้วย 10 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 
ตัวช้ีวัดที่ 9 

  

ข้อ ประเด็นประเมิน ความคิดเห็น คะแนน แนวทางการยกระดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล     
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพ้ืนฐาน     
ข้อมูลพ้ืนฐาน     
O1 โครงสร้าง  100.00  -    
O2 ข้อมูลผู้บริหาร  100.00  -    
O3 อ านาจหน้าที่  100.00   -    
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือ

แผนพัฒนาหน่วยงาน 
URL ที่แสดงเป็นไฟลม์า/ต้อง
แสดง URL ของหน้าเว็บไซต์ที่
เป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมลู
ด้วยเพื่อพิสจูน์ว่าไฟล์เอกสาร
นั้นประชาชนสามารถเช่ือมโยง
เข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซดห์ลัก
ของหน่วยงานจริง 

0.00  

ควรปรับปรุงเว็บไซต์ของ
กองนโยบายและแผน ให้
เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และน า
ข้อมูลทีเ่กบ็ไว้ใน google 
drive ไปเกบ็ไว้ใน servers 
ของมหาวิทยาลัย 

ปรับปรงุเว็บไซต์ของ 
กองนโยบายและแผน 

- กองนโยบายและแผน 
-นางอมรรัตน์ อมรนาถ 

O5 ข้อมูลการติดต่อ  100.00  -    
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  100.00  -    
ข่าวประชาสัมพันธ์                            
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ข้อ ประเด็นประเมิน ความคิดเห็น คะแนน แนวทางการยกระดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ -  100.00 -    
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล                      
O8 Q&A  100.00  -    
O9 Social Network   100.00  -    
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน     
O10 แผนด าเนินงานประจ าป ี  100.00 -    
O11 ร า ย ง า น ก า ร ก า กั บ

ติดตามการด าเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

URL ที่แสดงเป็นไฟลม์า/ต้อง
แสดง URL ของหน้าเว็บไซต์ที่
เป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมลู
ด้วยเพื่อพิสจูน์ว่าไฟล์เอกสาร
นั้นประชาชนสามารถเช่ือมโยง
เข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซดห์ลัก
ของหน่วยงานจริง 

0.00  

ควรปรับปรุงเว็บไซต์ของ
กองนโยบายและแผน ให้
เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และน า
ข้อมูลทีเ่กบ็ไว้ใน google 
drive ไปเกบ็ไว้ใน servers 
ของมหาวิทยาลัย 

ปรับปรงุเว็บไซต์ของ
กองนบายและแผน 

- กองนโยบายและแผน 
-นางอมรรัตน์ อมรนาถ 

O12 ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด าเนินงานประจ าปี 

URL ที่แสดงเป็นไฟลม์า/ต้อง
แสดง URL ของหน้าเว็บไซต์ที่
เป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมลู
ด้วยเพื่อพิสจูน์ว่าไฟล์เอกสาร
นั้นประชาชนสามารถเช่ือมโยง
เข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซดห์ลัก
ของหน่วยงานจริง 

0.00  

ควรปรับปรุงเว็บไซต์ของ
กองนโยบายและแผน ให้
เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และน า
ข้อมูลทีเ่กบ็ไว้ใน google 
drive ไปเกบ็ไว้ใน servers 
ของมหาวิทยาลัย 

ปรับปรงุเว็บไซต์ของ
กองนบายและแผน 

- กองนโยบายและแผน 
-นางอมรรัตน์ อมรนาถ 

การปฏิบัติงาน     
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน 
ไม่แสดงคู่มือหรอืแนวทาง 
การปฏิบัตงิานที่เจ้าหน้าที่ของ

0.00  
-    
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ข้อ ประเด็นประเมิน ความคิดเห็น คะแนน แนวทางการยกระดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้
เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

การให้บริการ     
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการ

ให้บริการ 
 100.00 -    

O15 ข้ อ มู ล เ ชิ ง ส ถิ ติ ก า ร
ให้บริการ 

ไม่สามารถเปิด URL ได ้ 0.00  

ควรจัดท าสรุปข้อมูลเชิง
สถิติเป็นรูปเลม่รายงานและ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย 

จัดท ารายงานข้อมลูเชิง
สถิติการให้บริการ 

- ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นายอ านาจ แก้วภูผา 
- นายเจษฎา สุขสมพืช 
- นางมันนียา หามาลัย 

O16 รายงานผลการส ารวจ
ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ก า ร
ให้บริการ 

 100.00 -    

O17 E-Service 

ไมแสดงข้อมลูรายละเอียด
เกี่ยวกับ E-Service 

0.00 

ควรปรับปรุงเว็บไซต์ให้
เสถียร 

ปรับปรงุเว็บไซต์ให้
เสถียร 

 ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นายอ านาจ แก้วภูผา 
- นายเจษฎา สุขสมพืช 
-  นางมันนียา หามาลัย 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ     
O18 แ ผ น ก า ร ใ ช้ จ่ า ย

งบประมาณประจ าปี 
 100.00 -    

O19 ร า ย ง า น ก า ร ก า กั บ
ติ ด ต า ม ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณ รอบ  6 

URL ที่แสดงเป็นไฟลม์า/ต้อง
แสดง URL ของหน้าเว็บไซต์ที่
เป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมลู

0.00  
ควรปรับปรุงเว็บไซต์ของ
กองนโยบายและแผน ให้
เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และน า

ปรับปรงุเว็บไซต์ของ
กองนบายและแผน 

- กองนโยบายและแผน 
-นางอมรรัตน์ อมรนาถ 
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ข้อ ประเด็นประเมิน ความคิดเห็น คะแนน แนวทางการยกระดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
เดือน ด้วยเพื่อพิสจูน์ว่าไฟล์เอกสาร

นั้นประชาชนสามารถเช่ือมโยง
เข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซดห์ลัก
ของหน่วยงานจริง 

ข้อมูลทีเ่กบ็ไว้ใน google 
drive ไปเกบ็ไว้ใน servers 
ของมหาวิทยาลัย 

O20 รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 

URL ที่แสดงเป็นไฟลม์า/ต้อง
แสดง URL ของหน้าเว็บไซต์ที่
เป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมลู
ด้วยเพื่อพิสจูน์ว่าไฟล์เอกสาร
นั้นประชาชนสามารถเช่ือมโยง
เข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซดห์ลัก
ของหน่วยงานจริง 

0.00  

ควรปรับปรุงเว็บไซต์ของ
กองนโยบายและแผน ให้
เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และน า
ข้อมูลทีเ่กบ็ไว้ใน google 
drive ไปเกบ็ไว้ใน servers 
ของมหาวิทยาลัย 

ปรับปรงุเว็บไซต์ของ
กองนบายและแผน 

- กองนโยบายและแผน 
-นางอมรรัตน์ อมรนาถ 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดการพัสดุ           
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หรือแผนการจัดหาพัสด ุ
 100.00 -    

O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ 

 100.00 -    

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายเดือน 

 100.00 -    

O24 รายงานผลการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุประจ าปี 

ไม่แสดงรายละเอียดข้อมลู
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพสัดุประจ าปี
งบประมาณ 2562 โดยมี

0.00  

ควรจัดท ารายงานผลการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุประจ าปีงบประมาณ 
2562 ให้ครบตามเกณฑก์าร

จัดท ารายงานผลการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพสัดุประจ าปี
งบประมาณ 2562 ให้

- งานพัสด ุ
-นางสาวศรีวิชชญาน์ 
บรสิุทธ์ิธรรม 
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ข้อ ประเด็นประเมิน ความคิดเห็น คะแนน แนวทางการยกระดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
รายละเอียด เช่น งบประมาณ
ที่ใช้ในการจัดซือ้จัดจ้าง ปญัหา
อุปสรรค เป็นต้น 

ด าเนินงาน ITA เช่น ผลการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุประจ าปีงบประมาณ 
2562 

ครบตามเกณฑ์การ
ด าเนินงาน ITA เช่น 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพสัดุ
ประจ าปงีบประมาณ 
2562 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคค     
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล     
O25 นโยบ ายก า รบ ริ ห า ร

ทรัพยากรบุคคล 
 100.00 -    

O26 ก า ร ด า เ นิ นก า ร ตา ม
นโ ยบ ายก า รบ ริ ห า ร
ทรัพยากรบุคคล 

 100.00 -    

O27 หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

แสดงหลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
ไม่ครบถ้วนทั้ง 5 หลกัเกณฑ์
ดังนี ้ 
• หลกัเกณฑก์ ารสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร  
• หลกัเกณฑก์ารบรรจุและ
แต่งตั้งบุคลากร  
• หลกัเกณฑก์ารพฒันา
บุคลากร  
• หลกัเกณฑก์ารประเมินผล

0.00  

ควรเผยแพร่หลักเกณฑ์การ
บรหิารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ให้
ครบถ้วนทั้ง 5 หลกัเกณฑ์
ดังนี้  
• หลกัเกณฑก์ ารสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร  
• หลกัเกณฑก์ารบรรจุและ
แต่งตั้งบุคลากร  
• หลกัเกณฑก์ารพฒันา
บุคลากร  

จัดท าข้อมลูข้อมลูให้
ครบถ้วนตาม
หลักเกณฑก์ารบรหิาร
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ให้ครบถ้วนทั้ง 5 
หลักเกณฑ์ และ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ให้
เข้าถึงได้ง่าย 

- งานบรหิารทรัพยากร
บุคคล 
- นายทรงธรรม รุง่อรุ่น 
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ข้อ ประเด็นประเมิน ความคิดเห็น คะแนน แนวทางการยกระดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
การปฏิบัตงิานบุคลากร  
• หลกัเกณฑก์ารให้คุณให้โทษ
และการสร้างชวัญก าลงัใจ 

• หลกัเกณฑก์ารประเมินผล
การปฏิบัตงิานบุคลากร  
• หลกัเกณฑก์ารให้คุณให้
โทษและการสร้างชวัญ
ก าลังใจ 
และน าข้อมลูเผยแพรบ่น
เว็บไซต์และให้เข้าถึงได้ง่าย 

O28 รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจ าปี ไม่แสดงรายงานผลการบริหาร

และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจ าปี พ.ศ.2562 

0.00  

ควรเผยแพร่รายงานผลการ
บรหิารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลย้อนหลัง 1 
ปี และปปีัจจุบัน 

จัดท ารายงานผลการ
บรหิารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
ย้อนหลงั 1 ปี และปี
ปัจจุบันและเผยแพร่
บนเว็บไซต์ให้เข้าถึงได้
ง่าย 

- งานบรหิารทรัพยากร
บุคคล 
- นายทรงธรรม รุง่อรุ่น 
- นายนัฐวุฒิ คล้ายเพ็ง 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส     
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต              
O29 แนวปฏิบัติการจัดการ

เรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 100.00 -    

O30 ช่ อ ง ท า ง แ จ้ ง เ รื่ อ ง
ร้องเรียนการทุจริต 

ควรมีช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทจุริตโดยตรง 

100.00  
-    

O31 ข้ อ มู ล เ ชิ ง ส ถิ ติ เ รื่ อ ง
ร้ อ ง เ รี ย นก า ร ทุ จ ริ ต
ประจ าปี 

 100.00 -    

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม            
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ข้อ ประเด็นประเมิน ความคิดเห็น คะแนน แนวทางการยกระดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
O32 ช่องทางการรับฟังความ

คิดเห็น 
 100.00 -    

O33 การเปิดโอกาสให้ เกิด
การมีส่วนร่วม 

 100.00 -    

ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต     
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต     
เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร                     
O34 เจตจ านงสจุริตของ

ผู้บริหาร 
 100.00 -    

O35 การมสี่วนร่วมของ
ผู้บริหาร 

 100.00 -    

การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต           
O36 การประเมินความเสี่ยง

การทุจริตประจ าปี 
 100.00 -    

O37 ก า ร ด า เ นิ นก า ร เ พื่ อ
จัดการความเสี่ยงการ
ทุจริต 

 100.00 -    

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร                  
O38 การเสริมสรา้งวัฒนธรรม

องค์กร 
 100.00 -    

แผนป้องกันการทุจริต                 
O39 แผนปฏิบัติการป้องกัน

การทุจริตประจ าปี 
 100.00 -    
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ข้อ ประเด็นประเมิน ความคิดเห็น คะแนน แนวทางการยกระดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
O40 รายงานการก ากบั

ติดตามการด าเนินการ
ป้องกันการทจุริตรอบ  
6 เดือน 

 100.00 -    

O41 รายงานผลการ
ด าเนินการป้องกัน 
การทจุริตประจ าป ี

 100.00 -    

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต     
มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต     
O42 ม า ต ร ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม

คุณธร รมและความ
โปร่งใสภายใน 
หน่วยงาน 

o  100.00 -    

O43 การด า เนินการตาม
ม า ต ร ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
คุณธร รมและความ
โ ป ร่ ง ใ ส ภ า ย ใ น
หน่วยงาน 

 100.00 -    
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระที่ 6.1 เรื่อง แจ้งปฏิทินการด าเนินงาน ครั้งต่อไป 
 ก าหนดการประชุมตามปฏิทินคณะกรรมการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ครั้งต่อไป คือ วันพุธที่ 1 
เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมอยุธยา-โปรตุเกส เวลา 13.00 น. 

 
หมายเหตุ  ปฏิทินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะแจ้งให้คณะกรรมการด าเนินงาน ทราบล่วงหน้า 
  

มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

ปี พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
      เดือน 

วัน 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

 
พ.ค. 

 
มิ.ย. 

 
ก.ค. 

 
ส.ค. ก.ย. 
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