
 

 

คณะคณะกรรมการด าเนินงานการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity  and  Transparency  Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

E-mail : QAARU@hotmail.com และ nuntana6694@gmail.com   
ผู้ประสานงาน : นางสาวนันทนา  ศรีชัยมูล  098-275-9493, นางสาวศรีวิชชญาน์  บริสุทธิ์ธรรม  082-232-9595 

นางอมรรัตน์ อมรนาถ 084-568-2171 

 

 

 

 
 

 

 

รายงานผล 
กิจกรรม “ยกระดบัการด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปรง่ใส  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”  
วันศกุร์ที่ 5 กุมภาพนัธ์ 2564 เวลา 08.30-12.00 น.  

ณ ห้องประชุมอาคารเจ้าพระยาบวรราชนายก (อาคาร 317) ชั้น 2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 



รายงานกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบตักิาร 
กิจกรรม “ยกระดบัการด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปรง่ใส ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564” วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ ์2564 เวลา 08.30-12.00 น.  
ณ ห้องประชุมอาคารเจ้าพระยาบวรราชนายก (อาคาร 317) ชั้น 2 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
--------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and 

Transparency Assessment - ITA) ถือเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยยกระดับใหก้ารประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐ 
ทั่วประเทศต้องด าเนินการ เพื่อจะสามารถยกระดับค่า CPI ของประเทศได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และมุ่งหวังให้
หน่วยงานได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส  เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาล มีการ
ด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนทุกภาคส่วน รวมทั้งลดโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ ซึ่งจะส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐ มุ่งด าเนินงานสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภายใต้สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) จึงได้เล็งเห็นความส าคัญและร่วมขับเคลื่อนการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ตามแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580) ซึ่งมี
เป้าหมาย ประชาชนมีวัฒนธรรม และพฤติกรรมซื่อสัตย์ สุจริต และตัวช้ีวัด ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์
การประเมิน ITA ปี 2561 - 2564 ร้อยละ 80 (85 คะแนนข้ึนไป) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ตั้งเป้าหมายให้ประเทศมีระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้
การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 ภายในปี 2564 เพื่อให้การด าเนินงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และยกระดับการด าเนินงานด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย บุคลากรทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันบูรณาการและขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต ภายใต้วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยาปลอดคอร์รัปช่ัน ต้านทุจริต” โดย
การเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity  and  
Transparency  Assessment : ITA) ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม “ยกระดับการด าเนินงานด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” ในวันศุกร์ท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น.  
ณ ห้องประชุมอาคารเจ้าพระยาบวรราชนายก (อาคาร 317) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือและแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสริมสร้างความตระหนักรู้ให้บุคลากรในองค์กร และสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม บรรลุเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 

 
2. วัตถุประสงค์ 
         2.1 เพื่อให้บุคลากรทุกภาคส่วนเกิดความรู้ ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน 
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
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         2.2 เพื่อให้บุคลากรทุกภาคส่วนสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามกรอบแนวทางประเมินคุณธรรมและ  
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
3. เป้าหมาย 
  

ผู้บริหารทุกระดับ คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จ านวน 65 คน  
1. ผู้บริหาร ได้แก่  อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน รองคณบดี  

รองผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน ผู้อ านวยการกอง หัวหน้าส านักงาน และหัวหน้างาน 
2. คณาจารย์  
3. บุคลากร/เจ้าหน้าที่  

 
4. รูปแบบการจัดโครงการ 

ช้ีแจงความส าคัญของการยกระดับการด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธ์ิ ประดับเพ็ชร์ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

บรรยายพิเศษ “การพัฒนาองค์กรเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ” 
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร 

ช้ีแจงปฏิทินและเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดย นางสาวนันทนา  
ศรีชัยมูล นักวิชาการศึกษา ช านาญการ และเลขานุการคณะกรรมการด าเนินงาน ITA 

5. วัน เวลา และสถานท่ี 
             วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารเจ้าพระยาบวรราชนายก 
(อาคาร 317) ช้ัน 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร  และประธาน
คณะกรรมการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
              7.1 บุคลากรทุกภาคส่วนมีความรู้ ความเข้าใจ และได้ตระหนักถึงความส าคัญของการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราม
ปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ก าหนด 
              7.2 บุคลากรทุกภาคส่วนมีแนวทางและสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามกรอบการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปรามปราม  
การทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ก าหนด 

7.3 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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พระนครศรีอยุธยา ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปรามปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ส านักงาน ป.ป.ช.) ก าหนด 
 
8. การประเมินผล 
              8.1 ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือ ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีต่อการจัด
กิจกรรมในภาพรวม (ร้อยละ 80)          
              8.2 บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม มีทัศนคติและค่านิยมที่ดี ไม่ยอมรับการทุจริต (ร้อยละ 90) 
              8.3 การประเมินผลจากแบบทดสอบความรู้ก่อนอบรม (Pre-test) และหลังอบรม (Post-test) ที่มี
ความรู้ ความเข้าใจผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด (ร้อยละ 80) 
 8.4 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
โดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปรามปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) อยู่ในระดับ “A” 
และ “ผ่าน”  
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ก าหนดการ 

กิจกรรม “ยกระดบัการด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปรง่ใส 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”  

วันศกุร์ที่ 5 กุมภาพนัธ์ 2564 เวลา 08.30-12.00 น.  
ณ ห้องประชุมอาคารเจ้าพระยาบวรราชนายก (อาคาร 317) ชั้น 2 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
วัน/เวลา หัวข้อ วิทยากร/ผู้ด าเนินการ 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียนพร้อมรบัอาหารว่าง  
09.00-09.45 น. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของกจิกรรม ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร  
09.45-10.15 น. ประธานกล่าวเปิดงาน และช้ีแจง

ความส าคัญของกจิกรรม 
ยกระดับการด าเนินงาน 
ด้านคุณธรรมและความโปรง่ใส 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสทิธ์ิ ประดบัเพ็ชร์ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

10.15-10.45 น. บรรยายพิเศษ “การพัฒนาองค์กรเพื่อ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงานภาครัฐ”  

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร 

10.45-11.30 น. ช้ีแจงปฏิทินและเกณฑก์ารประเมิน
คุณธรรมและความโปรง่ใสใน 
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั 
(Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

นางสาวนันทนา ศรีชัยมูล นักวิชาการศึกษา 
ช านาญการ 
และเลขานุการคณะกรรมการด าเนินงาน ITA 
 

11.30-11.45 น. ตอบข้อซักถาม  
11.45-12.00 น. ถ่ายภาพรวมกันและปิดกิจกรรม  

 

 หมายเหตุ. ก ำหนดกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
  



 
๕ 
 

สรุปสาระส าคญั 
กิจกรรม “ยกระดบัการด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปรง่ใส 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”  
วันศกุร์ที่ 5 กุมภาพนัธ์ 2564 เวลา 08.30-12.00 น.  

ณ ห้องประชุมอาคารเจ้าพระยาบวรราชนายก (อาคาร 317) ชั้น 2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

.................................................... 
 กิจกรรม “ยกระดับการด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”  
มผีู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จ านวน 55 คน ภายในกิจกรรมมีการแจ้ง
ความส าคัญในการด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ, ปฏิทินด าเนินการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment 
: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ,คู่มือการประเมิน ITA2021, แนวทางการตอบแบบวัดการรับรู้ IIT และ 
EIT และ การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ตามความสอดคล้องของเกณฑ์การประเมิน ITA2021 โดยกิจกรรมภายใน
งานด าเนินการตามก าหนดการ ดังนี้ 

เวลา 09.00-09.45 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี  มหันรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร  
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดข้ึนเพื่อ  

1. เพื่อให้บุคลากรทุกภาคส่วนเกิดความรู้ ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

2. เพื่อให้บุคลากรทุกภาคส่วนสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามกรอบแนวทางประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. เพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 สูงข้ึนกว่าปีที่ผ่านมา 

4. เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินในช่วงเดือนมีนาคม ถึง เมษายน นี้  
5. เพื่อเตรียมความพร้อมข้อมูลตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 

Transparency Assessment : OIT) พร้อมแนบข้อมูลน าเข้าระบบ ITAS ที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด ด้วยลิงก์ 
URL ในการเช่ือมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ง่ายรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 

 
เวลา 09.45-10.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธ์ิ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีกล่าวเปิดงาน และช้ีแจง

ความส าคัญของกิจกรรมยกระดับการด าเนินงาน ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือและแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใ สในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เสริมสร้างความตระหนักรู้ให้บุคลากรในองค์กรและสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
เหมาะสม บรรลุเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ โดยมหาวิทยาลัยก าหนดเป้าหมายของผลการประเมินไว้ที่ 
ร้อยละ 90 
 

10.15-10.45 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี  มหันรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร บรรยาย
พิเศษ “การพัฒนาองค์กรเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ” แนวคิดเกี่ยวกับ 
“คุณภาพ” คือ แนวคิดเดิม : สินค้าหรือบริการที่ตรงตามข้อก าหนด  แนวคิดใหม่ : สินค้าหรือบริการที่สร้าง



 
๖ 
 

ความพึงพอใจ/ความประทับใจให้ลูกค้า (ทั้งภายในและภายนอก) ซึ่ง สะท้อนกลับมาเป็นข้อก าหนดของ
ผลิตภัณฑ์อีกทีหนึ่ง 
   “ITA เครื่องมือในเชิงบวกที่ช่วยให้หน่วยงานได้รับทราบถึงสถานะหรือปัญหาในการด าเนินงาน 
เปรียบเสมือน การตรวจสุขภาพองค์กรประจ าปี ซึ่งผลที่ได้จะน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรใน
ปีงบประมาณถัดไป ให้มีประสิทธิภาพในการด าเนินงานการให้บริการและการอ านวยความสะดวกให้ประชาชนดี
ยิ่งขึ้น” 
 

ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ITA 2559-2563 
มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

 
 
เครื่องมือการประเมิน ITA 
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เวลา 10.45-11.30 น. นางสาวนันทนา ศรีชัยมูล นักวิชาการศึกษา ช านาญการ ช้ีแจงปฏิทินและเกณฑ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ ส านักงาน ป.ป.ช. และช้ีแจงการน าเข้าข้อมูล OIT 
เพื่อให้หน่วยงานคณะ ส านัก/สถาบัน และ กอง ใช้ในการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันและสามารถ
เข้าถึงได้ง่าย 
 

 
  

 
  



 
๘ 
 

ภาคผนวก 
 

1. ค ากล่าวรายงานวัตถุประสงค์ 
2. ค ากล่าวเปิดงานและช้ีแจงความส าคัญ 
3. ประมวลภาพกิจกรรม 
4. ใบลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 
5. ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  โดย ส านักงาน ป.ป.ช. 
6. ปฏิทินด าเนินงานยกระดบัผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 

and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

7. Power point น าเสนอการพัฒนาองค์กรเพื่อการยกระดบัคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
8. Power point น าเสนอการประเมิน ITA2021  

 
  



 
๙ 
 

 
 

ค ากล่าวรายงานวัตถุประสงค ์
กิจกรรม “ยกระดบัการด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปรง่ใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564” วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30-12.00 น.  
ณ ห้องประชุมอาคารเจ้าพระยาบวรราชนายก (อาคาร 317) ชั้น 2 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
-------------------- 

เรียน ท่านอธิการบดี, คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ทุกท่าน  
 กระผม  ขอขอบพระคุณท่ านอธิการบดี  รองศาสตราจารย์  ดร . ชูสิท ธ์ิ  ประดับ เพ็ชร์  
เป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดกิจกรรม “ยกระดับการด าเนินงานด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” และขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรที่ท าให้เกิดกิจกรรม
ในวันนี้ข้ึน ซึ่งสืบเนื่องจากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยเรานั้น 
มีผลการประเมิน “ไม่ผ่าน” มีคะแนน 83.29 (เป้าหมายการประเมิน ร้อยละ 85 ข้ึนไป) กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้บุคลากรทุกภาคส่วนเกิดความรู้ ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

2. เพื่อให้บุคลากรทุกภาคส่วนสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามกรอบแนวทางประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. เพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 สูงข้ึนกว่าปีที่ผ่านมา 

4. เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินในช่วงเดือนมีนาคม ถึง เมษายน นี้  
5. เพื่อเตรียมความพร้อมข้อมูลตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity 

and Transparency Assessment : OIT) พร้อมแนบข้อมูลน าเข้าระบบ ITAS ที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด ด้วย
ลิงก์ URL ในการเช่ือมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ง่ายรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 

 
 บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผม ใคร่ขอเรียนเชิญท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์  
ดร.ชูสิทธ์ิ ประดับเพ็ชร์ กล่าวเปิดกิจกรรมในล าดับต่อไป เรียนเชิญครับ 

รองอธิการบดี 



 
๑๐ 

 

 
 

ค ากล่าวเปิดงาน และชี้แจงความส าคัญ  
กิจกรรม “ยกระดบัการด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปรง่ใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564” วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30-12.00 น.  
ณ ห้องประชุมอาคารเจ้าพระยาบวรราชนายก (อาคาร 317) ชั้น 2 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
-------------------- 

เรียน ทีมบริหารทุกท่าน และสวัสดีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ในนามอธิการบดีและทีมบริหาร คณะผู้จัด ขอต้อนรับและขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความส าคัญของ
กิจกรรม “ยกระดับการด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” ให้วันน้ี 
 
หลักการและเหตุผล 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and 
Transparency Assessment - ITA) ถือเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยยกระดับใหก้ารประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่ว
ประเทศต้องด าเนินการ เพื่อจะสามารถยกระดับค่า CPI ของประเทศได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และมุ่งหวังให้
หน่วยงานได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส  เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาล มีการ
ด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนทุกภาคส่วน รวมทั้งลดโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ ซึ่งจะส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐ มุ่งด าเนินงานสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภายใต้สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) จึงได้เล็งเห็นความส าคัญและร่วมขับเคลื่อนการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ตามแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580) ซึ่งมี
เป้าหมาย ประชาชนมีวัฒนธรรม และพฤติกรรมซื่อสัตย์ สุจริต และตัวช้ีวัด ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์
การประเมิน ITA ปี 2561 - 2564 ร้อยละ 80 (85 คะแนนข้ึนไปผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA) และยุทธศาสตร์
ชาติ ว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ตั้งเป้าหมายให้ประเทศมี
ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 ภายในปี 
2564 เพื่อให้การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และยกระดับ
การด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย บุคลากรทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันบูรณาการ
และขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต ภายใต้วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยาปลอดคอร์รัปชั่น ต้านทุจริต” 
โดยการเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity  and  
Transparency  Assessment : ITA) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน และตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จนถึง

อธิการบด ี



 
๑๑ 

 
ถึงปี พ.ศ. 2580 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะจัดกิจกรรม “ยกระดับการด าเนินงานด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส”     
 
เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือและแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสริมสร้างความตระหนักรู้ให้บุคลากรในองค์กรและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม บรรลุเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 
 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. บุคลากรทุกภาคส่วนมีความรู้ ความเข้าใจ และได้ตระหนักถึงความส าคัญของการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปรามปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ก าหนด 

2. บุคลากรทุกภาคส่วนมีแนวทางและสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามกรอบการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปรามปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ก าหนด 

 
 ทั้งนี้ ในส่วนเป้าหมายของมหาวิทยาลัยผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี คือ ร้อยละ 90 เพื่อเป็นการบูรณาการท างานร่วมกันทุกภาคส่วนจึงขอให้
ทุกท่านทุกหน่วยงานร่วมกันขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ต่อไป 

 บัดน้ีได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเปิดกิจกรรม “ยกระดับการด าเนินงานด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” และขอให้การจัดงานครั้งนี้ส าเร็จบรรลุเป้าหมายที่มุ่งหวังเป็นไป
ด้วยดี  

 

  



 
๑๒ 

 
ประมวลภาพกิจกรรม 
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ปฏิทินด าเนินงานยกระดบัผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ช่วงระยะเวลา ขั้นตอน / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบและด าเนินการ 
ตุลาคม 2563 – มกราคม 

2564 
1. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการด าเนินงาน
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA-Improvement Plan) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

คณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง/คณะกรรมการ ITA 

5 กุมภาพันธ์ 2564 2. ประชุมเตรียมความพร้อมผู้บริหาร บุคลากร
คณะ ส านัก/สถาบัน และผู้ที่เก่ียวข้อง 

คณะกรรมการ ITA 

กุมภาพันธ์ 2564 3. การเผยแพร่ปฏิทินการประเมิน คณะกรรมการ ITA 

กุมภาพันธ์ 2564 4. การเผยแพร่คู่มือรายละเอียดการประเมิน คณะกรรมการ ITA 

1 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 5. เตรียมข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและ
นอกประกอบการประเมิน ดังนี้ 

1) จัดท าข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติใน
มหาวิทยาลัยอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี 

2) จัดท าข้อมูลนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ทุกชั้นปี จ านวน 100 ราย 

3) จัดท าข้อมูลนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโท) 

4) จัดท าข้อมูลผู้น านักศึกษาประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

5) จัดท าข้อมูลผู้มาสมัครงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

6) จัดท าข้อมูลผู้รับจ้าง/เหมา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

- งานบริหารทรัพยากรบุคคล 
- กองบริการการศึกษา 
- ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
- กองพัฒนานักศึกษา 
- งานพัสดุ 

1-28 กุมภาพันธ์ 2564 6. คณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง/งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล/งานพัสดุ น าข้อมูลผลการ
ด าเนินงานตามพันธกิจหน่วยงานเผยแพร่บน
เว็บไซต์สู่สาธารณชน อ้างอิงข้อมูลจากคู่มือ 
การประเมิน ITA2021 โดย ส านักงาน ป.ป.ช. 

คณะ/ส านัก/สถาบัน/และผู้ดูแลเว็บไซต์
หน่วยงาน 
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ช่วงระยะเวลา ขั้นตอน / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบและด าเนินการ 
22 – 23 กุมภาพันธ์ 2564 7. Admin มหาวิทยาลัยก ากับติดตามให้ทุก

หน่วยงานคณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง/ 
งานบริหารทรัพยากรบุคคล/งานพัสดุ และ
ตรวจสอบข้อมูลบนเว็บไซต์ให้ถูกต้องตาม 
แนวทางการประเมิน ITA2021 ระยะที่ 1 

น.ส.นันทนา  ศรีชัยมูล 

1 – 5 มีนาคม 2564 8. Admin มหาวิทยาลัยลงทะเบียนและน าเข้า
ข้อมูลข้อ 5 เพ่ือประกอบการประเมินในระบบ  
ITAS  

น.ส.นันทนา  ศรีชัยมูล  

8-9 มีนาคม 2564 9. Admin มหาวิทยาลัยก ากับติดตามให้ทุก
หน่วยงานคณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง/ 
งานบริหารทรัพยากรบุคคล/งานพัสดุ และ
ตรวจสอบข้อมูลบนเว็บไซต์ให้ถูกต้องตาม 
แนวทางการประเมิน ITA2021 ระยะที่ 2 

น.ส.นันทนา  ศรีชัยมูล 

10 – 12 มีนาคม 2564 10. ผู้บริหารตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียภายในและข้อมูลผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียภายนอก ในระบบ ITAS 

ผศ.ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ 

29 - 31 มีนาคม 2564 11. ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานครบถ้วน
สมบูรณ์แบบ และเสถียรพร้อมรับการประเมิน 
ITA2021 

คณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง/งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล/งานพัสดุ 

1 – 16 เมษายน 2564 12. Admin มหาวิทยาลัยน า URL ข้อมูลแบบ
วัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT (แนบ URL 
ในระบบ ITAS) 

น.ส.นันทนา  ศรีชัยมูล 

26-27 เมษายน 2564 13. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน ITA เพ่ือ
ตรวจสอบ URL และความถูกต้องของข้อมูล
ก่อนส่งเข้าระบบ ITAS 

คณะกรรมการด าเนินงาน ITA 

28 – 30 เมษายน 2564 14. ผู้บริหารตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามแบบวัด OIT บน
ระบบ ITAS 

ผศ.ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ 

1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 
2564 

เผยแพร่ QR code บนเว็บไซต์เพ่ือเก็บข้อมูล
ตามแบบวัดการรับรู้ IIT (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน) 

- บุคลากรในหน่วยงานตั้งแต่ระดับผู้บริหาร
และบุคลากรทุกระดับทุกคนที่ท างานใน
มหาวิทยาลัยระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ตอบ
แบบวัดการรับรู้ IIT ขั้นต่ า 100 คน 
- คณะ ส านัก/สถาบัน เตรียมความพร้อม
ผู้ตอบจ านวน ดังนี้ 
คคศ. จัดเตรียมผู้ตอบ 15 คน 
ควจ. จัดเตรียมผู้ตอบ 15 คน 
คมส. จัดเตรียมผู้ตอบ 15 คน 
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ช่วงระยะเวลา ขั้นตอน / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบและด าเนินการ 
ควท. จัดเตรียมผู้ตอบ 15 คน 
สนอ. 30 คน (กก.15/กนผ.5/กพน.5/กบศ.5) 
สอศ. จัดเตรียมผู้ตอบ 5 คน 
สวท. จัดเตรียมผู้ตอบ 10 คน 
สคบ. จัดเตรียมผู้ตอบ 2 คน 
สวพ. จัดเตรียมผู้ตอบ 5 คน 

1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 
2564 

เผยแพร่ QR code บนเว็บไซต์เพ่ือเก็บข้อมูล
ตามแบบวัดการรับรู้ EIT(ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก) 

- นักศึกษา/ศิษย์เก่า/บุคคล/นิติบุคคล/
บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่มารับ
บริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตอบแบบวัดการ
รับรู้ EIT 
- นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเตรียม
จ านวน ดังนี้ 
คมส. จ านวน 200 คน 
ควจ. จ านวน 200 คน 
ควท. จ านวน 200 คน 
คคศ. จ านวน 200 คน 

7 เมษายน 2564 ประชุมชี้แจงเกณฑ์การตอบแบบวัด EIT ให้กับ
นักศึกษาทุกคณะๆ ละ 200 คน 

คณะกรรมการ ITA 

9 เมษายน 2564 ประชุมชี้แจงเกณฑ์การตอบแบบวัด IIT ให้กับ
คณะ ส านัก/สถาบัน และกอง จ านวน 100 คน  

คณะกรรมการ ITA 

31 พฤษภาคม 2564 วันสุดท้ายของการเผยแพร่ QR code บน
เว็บไซต์เพื่อเก็บข้อมูลตามแบบวัดการรับรู้ IIT 
และ EIT 

- บุคลากรภายในตอบแบบวัดการรับรู้ IIT 
ขั้นต่ า 100 คน  
- ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกตอบแบบวัดการ
รับรู้ EIT ขั้นต่ า 800 คน 
* ผู้รับการประเมินควรด าเนินการให้แล้ว
เสร็จก่อนระบบจะปิดล่วงหน้า 3 วัน คือ วัน
พฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 

1 – 31 พฤษภาคม 2564 ผู้ประเมินให้คะแนนแบบวัด  OIT บนเว็บไซต์
หน่วยงาน 

ทุกหน่วยงาน 
*ข้อมูลและเว็บไซต์ต้องมีความเสถียร 

1 – 15 มิถุนายน 2564 กรณีหน่วยงานเห็นว่าคะแนน OIT ไม่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ ผู้ดูแลระบบสามารถขอชี้แจง
รายละเอียดเพ่ิมเติมต่อที่ปรึกษา 

น.ส.นันทนา  ศรีชัยมูล 

16 – 30 มิถุนายน 2564 คณะที่ปรึกษาพิจารณาข้อชี้แจง OIT ของ
หน่วยงานที่ได้รับแจ้ง 

คณะที่ปรึกษา โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

1 -31 กรกฎาคม 2564 คณะที่ปรึกษา โดย ม.ธรรมศาสตร์ สรุปผล 
การประเมินส่งไปยัง ส านักงาน ป.ป.ช. 

คณะที่ปรึกษา โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 



4 
 

ช่วงระยะเวลา ขั้นตอน / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบและด าเนินการ 
1 -31 สิงหาคม 2564 ส านักงาน ป.ป.ช. ประกาศและเผยแพร่รายงาน

ผลการประเมินสู่สาธารณชนและแจ้งมายัง 
มหาวิทยาลัย 

ส านักงาน ป.ป.ช. 

กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยผู้รับการประเมินจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการด าเนินงานคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA-
Improvement Plan) จากผลการประเมินปีที่
ผ่านมา 

ทุกหน่วยงาน 

 

ผู้ประสานงาน  นันทนา  

  ภายใน : 1553  

และ  : 0982759493 

 

 





การพัฒนาองค์กรเพื่อการยกระดับคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ 
รองอธิการบดฝ่ีายบริหารทรัพยากร 





วงจรการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 
(PDCA Cycle/Standardization) 

P 
Plan 

A 
Action 

C 
Check 

D 
Do 





แนวทางการยกระดบัหน่วยงาน 

พฒันาองค์กร(ระบบ
บริหารจดัการ+
ระบบงาน+คน) 

ตอบสนองผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ประเมิน/รางวลั 
องค์กร 
มคุีณค่า 



การสร้างองค์กรให้ยัง่ยนื 



แนวคิดเก่ียวกบั “คุณภาพ” 



อ้างอิงข้อมลูจาก www.nacc.go.th 



“ITA เคร่ืองมือในเชิงบวกที่ช่วยให้หน่วยงาน
ได้ รับทราบถึงสถานะหรือปัญหาในการ
ด าเนินงาน เปรียบเสมือน การตรวจสุขภาพ
องค์กรประจ าปี ซึ่ งผลที่ได้จะน าไปใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนาองค์กรในปีงบประมาณถัดไป 
ใ ห้ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ ในก า ร ด า เ นิ น ง า น 
การให้บริการและการอ านวยความสะดวกให้
ประชาชนดียิ่งขึน้” 



ARU 



ARU 
GOAL 90 



ผู้ดูแลเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน
จะต้องปรับปรุงระบบให้ทนัสมัย

และมีการตดิต่อส่ือสาร 
ผ่านเวบ็ไซต์ได้อย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ  รวมถงึบุคลากร 
ต้องมีการพัฒนาทกัษะ ความรู้

ความสามารถต่อ 
การเปล่ียนแปลงในปัจจุบัน 



เคร่ืองมือ 
การประเมิน ITA 

ท่ีมา : www.nacc.go.th 



ประเด็นการประเมิน 
-ภาพรวม 

30 ข้อค าถาม 

15 ข้อค าถาม 

43 ข้อค าถาม 



ผลประเมิน  
ITA-ARU  

59.00 

79.36 81.91 
87.91 

83.29 
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ภาพรวม 

2559 

2560 
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2563 

ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ITA 2559-2563 
มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 



เปิดเผยข้อมูล 
ไปเพือ่อะไร 



อ้างองิข้อมูลจาก www.nacc.go.th 

https://www.facebook.com/NACC.ITAS 
คู่มือการประเมนิ ITA 2021 
ส านักงาน ป.ป.ช. 



การประเมิน ITA 2021 
More open, more transparent 

ยิ่งเปิดเผย ยิ่งโปร่งใส 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
1 



2 

ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity  and  Transparency  

Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 



3 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม ช่วงระยะเวลา 
  จดัท าแผนพฒันาคุณภาพการด าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA-

Improvement Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
ตุลาคม 2563 – มกราคม 2564 

1 ช่วงเตรียมความพร้อมประเมิน 

  การเผยแพร่ปฏิทินการประเมิน มกราคม 2564 

  การเผยแพร่คู่มือรายละเอียดการประเมิน มกราคม 2564 

ประชุมเตรียมความพร้อม 5 กุมภาพนัธ์ 2564 

2 ช่วงด าเนินการประเมิน 

  ลงทะเบียนและน าเขา้ขอ้มูลประกอบการประเมินในระบบ  ITAS 1 กุมภาพนัธ์ – 31 มีนาคม 2564 

  การเก็บขอ้มูลตามแบบวดัการรับรู้ IIT (ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายใน) 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564 

  การเก็บขอ้มูลตามแบบวดัการรับรู้ EIT(ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายนอก) 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564 

เก็บขอ้มูลแบบวดัการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ OIT 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2564 

  ผูป้ระเมินให้คะแนนแบบวดั  OIT 1 – 31 พฤษภาคม 2564 

  กรณีหน่วยงานเห็นว่าคะแนน OIT ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ผูดู้แลระบบสามารถขอช้ีแจง
รายละเอียดเพ่ิมเติมต่อท่ีปรึกษา 

1 – 15 มิถุนายน 2564 

  คณะท่ีปรึกษาพิจารณาขอ้ช้ีแจง OIT ของหน่วยงานท่ีไดรั้บแจง้ 16 – 30 มิถุนายน 2564 

3 ช่วงเผยแพร่ผลการประเมิน 

  คณะท่ีปรึกษาสรุปผลการประเมิน 1 -31 กรกฎาคม 2564 

  ประกาศและเผยแพร่รายงานผลการประเมิน 1 -31 สิงหาคม 2564 

 
 

 



4 

วธีิการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity  and  Transparency  
Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 



5 

IIT EIT OIT 

บุคลากรในหน่วยงานตั้งแต่ระดับผู้บริหารและ
บุคลากรทุกระดับทุกคนท่ีท างานใน

มหาวิทยาลัยระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

นักศึกษา/ศิษย์เก่า/บุคคล/นิติบุคคล/
บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนท่ีมารับ

บริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานหรอื
มหาวิทยาลัยที่เผยแพรบ่นเว็บไซต์

หลักของหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย 

จ านวนร้อยละ 10 ของจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน จ านวน 668 คน 

(ค่าน้ าหนัก 30) 

จ านวนร้อยละ 10 ของจ านวนผู้มส่ีวนได้ส่วน
เสียภายนอก  จ านวน 6,000 กว่าคน 

(ค่าน า้หนัก 30) 

รายงานข้อมูลด้วย URL บนเว็บไซต์หน่วยงาน 
จ านวน 43 ประเด็น O1-O43  

(ค่าน้ าหนัก 40) 

จ านวนร้อยละ 10 ของจ านวนผู้มส่ีวนได้ส่วน
เสียภายในน าเข้าระบบ ITAS 100 คน 

 

จ านวนร้อยละ 10 ของจ านวนผู้มส่ีวนได้ส่วน
เสียภายนอก น าเข้าระบบ ITAS 1,000 คน 

 

ตอบแบบส ารวจการรับรู้ IIT หรือ แบบวัด IIT 
จ านวน 30 ประเด็นค าถาม I1-I30  

(ค่าน้ าหนัก 30) 

ตอบแบบส ารวจการรับรู้ EIT  หรือ แบบวัด EIT 
จ านวน 15 ประเด็นค าถาม e1-e15 

(ค่าน้ าหนัก 30) 

เป้าหมายผลคะแนน (ร้อยละ)  
1. การปฏิบัติหน้าที่               85          
2. การใช้งบประมาณ             85 
3. การใช้อ านาจ                   85 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ  85 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต    85 

เป้าหมายผลคะแนน (ร้อยละ) 
6. คุณภาพการด าเนินงาน         85 
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร        85 
8. การปรับปรุงระบบการท างาน  85 
  

เป้าหมายผลคะแนน (ร้อยละ) 
9. การเปิดเผยขอ้มูล        100 
10. การป้องกนัการทุจริต  100 

ARU 
GOAL
ร้อยละ 

90 



ระดับ คะแนน 

AA 90-100 

A 80-89.99 

BB 70-79.99 

B 60-69.99 

CC 50-59.99 

C 40-49.99 

DD 30-39.99 

D 20-29.99 

E 10-19.99 

F 0-9.99 

 
GOAL 
= 90 

 

ARU 

6 
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การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
ตามแบบวัด IIT 

จ านวน 
ร้อยละ 10 ของบุคลากร 

ตอบแบบวัด IIT โดยเผยแพร่ 
QR code บนเว็บไซต์ และ

แจ้งไปยังหน่วยงาน  

เผยแพร่ QR code 1 เม.ย.-31 พ.ค.64 



8 ITA System หรือ ITAS 

จ านวน 
ร้อยละ 10 ของผู้รับบริการพร้อม

น ารายช่ือเข้าระบบ ITAS 
ตอบแบบวัด EIT โดยเผยแพร่ 

QR code บนเว็บไซต์ 

เผยแพร่ QR code 1 เม.ย.-31 พ.ค.64 



9 

การตอบแบบวัด OIT 
Admin จะน าข้อมูลด้วย URL เข้า

ระบบ ITAS  

1 ม.ีค.- 30 เม.ย. 64 



10 



11 

ข้อมูลทีจ่ะต้องเผยแพร่บนเวบ็ไซต์หน่วยงาน 



12 



ARU 

13 



14 



15 



16 



17 



18 



19 



20 

o  แสดงแผนการด าเนินงานภารกิจของหน่วยงานท่ีมี
ระยะ 1 ปี  
o  มีขอ้มูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตวัอยา่งเช่น 
โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณท่ีใช ้ระยะเวลาในการ
ด าเนินการ เป็นตน้ 
o  เป็นแผนท่ีมีระยะเวลาบงัคบัใชใ้นปี พ.ศ. 2564 



21 

o  แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตาม 
แผนด าเนินงานประจ าปี 
o  มีเนือ้หาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า ยกตวัอยา่ง
เช่น ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดงบประมาณท่ีใช้ด าเนินงาน เป็นต้น 
o  เป็นข้อมลูในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564 
 



22 

o  แสดงผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน
ประจ าปี 
o  มีขอ้มูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินงาน 
ยกตวัอยา่งเช่น ผลการด าเนินการโครงการหรือ
กิจกรรม ผลการใชจ่้ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
ขอ้เสนอแนะ ผลสมัฤทธ์ิตามเป้าหมาย เป็นตน้ 
o  เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563 



23 



24 



25 

o  แสดงขอ้มูลเชิงสถิติการให้บริการตามภารกิจของ
หน่วยงาน 
o  เป็นขอ้มูลสถิติในระยะเวลาอยา่งนอ้ย 6 เดือนแรก
ของปี พ.ศ. 2564 



26 

o  แสดงผลส ารวจความพึงพอใจ 
การให้บริการของหน่วยงาน 
o  เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563 



27 



28 

o  แผนการใชจ่้ายงบประมาณของหน่วยงานท่ีมี 
ระยะ 1 ปี 
o  มีขอ้มูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตวัอยา่งเช่น 
งบประมาณตามแหล่งท่ีไดรั้บการจดัสรร งบประมาณ
ตามประเภทรายการใชจ่้าย เป็นตน้ 
o  เป็นแผนท่ีมีระยะเวลาบงัคบัใชใ้นปี พ.ศ. 2564 



29 

o  แสดงความกา้วหนา้ในการด าเนินงานตาม
แผนการใชจ่้ายงบประมาณประจ าปี 
o  มีขอ้มูลรายละเอียดความกา้วหนา้ ยกตวัอยา่ง
เช่น ความกา้วหนา้การใชจ่้ายงบประมาณ เป็นตน้ 
o  เป็นขอ้มูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี  
พ.ศ. 2564 



30 

o  แสดงผลการด าเนินงานตามแผนการใชจ่้าย
งบประมาณประจ าปี 
o  มีขอ้มูลรายละเอียดสรุปผลการใชจ่้าย
งบประมาณ เช่น ผลการใชจ่้ายงบประมาณ ปัญหา 
อุปสรรค ขอ้เสนอแนะ ผลสมัฤทธ์ิตามเป้าหมาย 
เป็นตน้ 
o  เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563 



31 

o  แสดงแผนการจดัซ้ือจดัจา้งหรือ
แผนการจดัหาพสัดุตามท่ีหน่วยงาน
จะตอ้งด าเนินการตามพระราชบญัญติั 
การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุ  
พ.ศ. 2560  
o  เป็นขอ้มูลการจดัซ้ือจดัจา้งในปี  
พ.ศ. 2564 



32 

o  แสดงประกาศตามท่ีหน่วยงานจะตอ้ง
ด าเนินการพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบริหารพสัดุ พ.ศ. 2560 ยกตวัอยา่ง
เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจดัซ้ือ
จดัจา้ง เป็นตน้  
o  เป็นขอ้มูลการจดัซ้ือจดัจา้งในปี  
พ.ศ. 2564 
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o  แสดงสรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้งของหน่วยงาน 
o  มีขอ้มูลรายละเอียดผลการจดัซ้ือจดัจา้ง ยกตวัอยา่งเช่น 
งานท่ีซ้ือหรือจา้ง วงเงินท่ีซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีการซ้ือ
หรือจา้ง รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการ
คดัเลือกและราคาท่ีตกลงเหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป เลขท่ี
และวนัท่ีของสญัญาหรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง เป็นตน้  
o  จ าแนกขอ้มูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจดัซ้ือจดัจา้งใน
รอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจดัซ้ือจดัจา้งในเดือนนั้น) 
o  เป็นขอ้มูลในระยะเวลาอยา่งนอ้ย 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 
2564 
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o  แสดงผลการจดัซ้ือจดัจา้งของหน่วยงาน  
o  มีขอ้มูลรายละเอียด ยกตวัอยา่งเช่น 
งบประมาณท่ีใชใ้นการจดัซ้ือจดัจา้ง ปัญหา 
อุปสรรค ขอ้เสนอแนะ เป็นตน้ 
o  เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563 
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o  เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพฒันา
ทรัพยากรบุคคลท่ียงัใชบ้งัคบัในหน่วยงานในปี  
พ.ศ. 2564 
o  แสดงนโยบาย หรือแผนการบริหารและพฒันา
ทรัพยากรบุคคลท่ีมีจุดมุ่งหมายหรือวตัถุประสงค ์  
เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีความ
โปร่งใสและมีคุณธรรม 
o  เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพฒันา
ทรัพยากรบุคคลของผูบ้ริหารสูงสุดท่ีก าหนดในนาม
ของหน่วยงาน 
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o  เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 
o  แสดงการด าเนินการตามนโยบายหรือแผน 
การบริหารและทรัพยากรบุคคล ยกตวัอยา่งเช่น  
การวางแผนก าลงัคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบติังานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน การพฒันาบุคคากร การสร้างทางกา้วหนา้
ในสายอาชีพ การพฒันาคุณภาพชีวติ การบรรจุและแต่งตั้ง
บุคลากร  
การประเมินผลการปฏิบติังาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษา
วนิยัของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นตน้ 
o  เป็นการด าเนินการท่ีมีความสอดรับกบันโยบาย หรือ 
แผนการบริหารและทรัพยากรบุคคล 
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แสดงหลกัเกณฑก์ารบริหารและพฒันาทรัพยากร
บุคคลท่ียงัใชบ้งัคบัในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2564 
อยา่งนอ้ยประกอบดว้ย 
o การสรรหาและคดัเลือกบุคลากร 
o การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
o การพฒันาบุคลากร  
o การประเมินผลการปฏิบติังานบุคลากร 
o การให้คุณให้โทษและการสร้างขวญัก าลงัใจ 
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o เป็นรายงานผลของปีท่ีผา่นมา พ.ศ. 2563 
o แสดงผลการบริหารและพฒันาทรัพยากร
บุคคล 
o มีขอ้มูลรายละเอียดของการด าเนินการ 
ยกตวัอยา่งเช่น ผลการด าเนินการตามนโยบาย
การบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล ผลการ
วิเคราะห์การบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 
เป็นตน้ 
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o  แสดงขอ้มูลเชิงสถิติเร่ืองร้องเรียนการทุจริตของ
เจา้หนา้ท่ีของหน่วยงาน  
o  มีขอ้มูลความกา้วหนา้การจดัการเร่ืองร้องเรียน 
ยกตวัอยา่งเช่น จ านวนเร่ืองร้องเรียน เร่ืองท่ี
ด าเนินการแลว้เสร็จ เร่ืองท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการ 
เป็นตน้ (กรณีไม่มีเร่ืองร้องเรียนให้ระบุไม่มีเร่ือง
ร้องเรียน) 
o  เป็นขอ้มูลในระยะเวลาอยา่งนอ้ย 6 เดือนแรก
ของปี พ.ศ. 2564 
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o  แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการเปิด
โอกาสให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดมี้ส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน 
ร่วมด าเนินการ ร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็น และ 
ร่วมติดตามประเมินผล เป็นตน้  
o  เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 



44 
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o  แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการ
มีสว่นร่วมของผู้บริหารสงูสดุคนปัจจบุนั  
o  เป็นการด าเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงให้เห็น
ถึงการให้ความส าคญักบัการปรับปรุงพฒันา และ
สง่เสริมหน่วยงานด้านคณุธรรมและโปร่งใน 
o เป็นเป็นด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 
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o  แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงาน
หรือการปฏิบติัหน้าท่ีท่ีอาจก่อให้เกิดการทจุริตหรือ
ก่อให้เกิดการขดักนัระหวา่งผลประโยชน์สว่นตนกบั
ผลประโยชน์สว่นรวมของหน่วยงาน  
o  มข้ีอมลูรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น 
เหตกุารณ์ความเสี่ยงและระดบัความเสี่ยง มาตรการ
และการด าเนินการในการบริหารจดัการความเสี่ยง 
เป็นต้น 
o  เป็นการด าเนินการใน พ.ศ. 2564 
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o  แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการจดัการความ
เส่ียงในกรณีท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อนให้เกิดการขดักนั
ระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงาน 
o  เป็นกิจกรรมหรือการด าเนินการท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรการหรือ
การด าเนินการเพื่อบริหารจดัการความเส่ียงตามขอ้ 036 
o  เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 
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o  แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึง 
การเสริมสร้างวฒันธรรมองคก์รให้เจา้หนา้ท่ีของ
หน่วยงานมีทศันคติ ค่านิยม ในการปฏิบติังาน 
อยา่งซ่ือสตัยสุ์จริต อยา่งชดัเจน 
o  เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 
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o  แสดงแผนปฏิบติัการท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนั 
การทุจริตหรือพฒันาดา้นคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงาน 
o  มีขอ้มูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ ช่วงเวลาด าเนินการ เป็นตน้ 
o  เป็นแผนท่ีมีระยะเวลาบงัคบัใชค้รอบคลุมปี  
พ.ศ. 2564 
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o  แสดงความกา้วหนา้ในการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต o39 
o  มีขอ้มูลรายละเอียดความกา้วหนา้ ยกตวัอยา่ง
เช่น ความกา้วหนา้การด าเนินการแต่ละโครงการ/
กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณท่ีใชด้ าเนินงาน 
เป็นตน้ 
o  เป็นขอ้มูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี 
พ.ศ. 2564 
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o  แสดงผลการด าเนินงานตามแผนป้องกนัการทุจริต 
o  มีขอ้มูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินการ 
ยกตวัอยา่งเช่น ผลการด าเนินการโครงการหรือ
กิจกรรม ผลการใชจ่้ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
ขอ้เสอแนะ ผลสมัฤทธ์ิตามเป้าหมาย เป็นตน้ 
o  ใชร้ายงานผลของปี พ.ศ. 2563 
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o  แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2563 
o  มีขอ้มูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเดน็ท่ีเป็นขอ้บกพร่องหรือ
จุดอ่อนท่ีจะตอ้งแกไ้ขโดยเร่งด่วน ประเดน็ท่ีจะตอ้งพฒันาให้ดีข้ึ 
นแนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบตัของหน่วยงาน เป็นตน้ 
o  มีมาตรการเพ่ือขบัเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้ดีข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ 
ยกตวัอยา่งเช่น การก าหนดผูรั้บผิดชอบหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง การก าหนดขั้นตอน
หรือวิธีการปฏิบติัการก าหนดแนวทางการก ากบัติดตามให้น าไปสู่การปฏิบติั
และรายงานผล เป็นตน้ 
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o  แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการ เพื่อส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
o  มีขอ้มูลรายละเอียดการน ามาตรการ เพื่อส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
ในขอ้ 042 ไปสู่การปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม 
o  เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 



ตอบข้อซักถาม 

การปฏิบัตงิาน /การเงนิ / 
การปฏิบัตติามกฎระเบียบ 
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