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มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

 

คํานํา 

 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) เปนการประเมินท่ีมีจุดมุงหมายท่ีจะกอใหเกิดการปรับปรุงพัฒนาดาน

คุณธรรมและความโปรงใส และเปนเครื่องมือในการขับเคล่ือนนโยบาย โดยเปนการมุงพัฒนามากกวาการจับผิด 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหหนวยงานภาครัฐรับทราบถึงสถานะและปญหาการดําเนินงานดานคุณธรรมและความ

โปรงใสขององคกร  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไดเขารวมการประเมิน ITA  และไดมีการพัฒนาปรับปรุงแกไขปญหา   

ท่ีเกิดข้ึน โดยใชเกณฑการประเมินของสํานักงาน ป.ป.ช เปนเกณฑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไดนําผลการ

ประเมิน ITA ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาวิเคราะหประเด็นท่ีจะตองพัฒนาใหดีข้ึน เพื่อกําหนดเปนมาตรการ

สงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ

นําไปสูการปฏิบัติไป  

 

 

      คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
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           การวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนนิงาน 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ความเปนมา ITA เปนการประเมินเกี่ยวกับคุณลักษณะดานคุณธรรมและความโปรงใสของ

หนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาครัฐท่ีรับการประเมินจะไดรับทราบผลการประเมินเพื่อใหเกิดความตระหนักและ

นําไปสูการพัฒนาตนเอง เพื่อใหการดําเนินงานภาครัฐเปนไปอยางมีคุณธรรมและความโปรงใส ลดการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ กอใหเกิดประโยชนตอประชาชนและตอประเทศชาติสูงสุด และไดมีสวนรวมในการพัฒนาการ

ดําเนินงานภาครัฐของประเทศไทยมีคุณธรรมและความโปรงใสมากยิ่งข้ึน สํานักงาน ป.ป.ช ไดกําหนดเกณฑการ

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  และเปาหมายผานเกณฑการประเมิน

ไมนอยกวา 85 คะแนน ดังนี้  

 1. ตัวช้ีวัด จํานวน 10 ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัดท่ี 1 การปฏิบัติหนาท่ี  

ตัวช้ีวัดท่ี 2 การใชงบประมาณ  

ตัวช้ีวัดท่ี 3 การใชอํานาจ  

ตัวช้ีวัดท่ี 4 การใชทรัพยสินของราชการ  

ตัวช้ีวัดท่ี 5 การแกไขปญหาการทุจริต  

ตัวช้ีวัดท่ี 6 คุณภาพการดําเนินงาน  

ตัวช้ีวัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร  

ตัวช้ีวัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน  

ตัวช้ีวัดท่ี 9 การเปดเผยขอมูล  

ตัวช้ีวัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต 

2. เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมิน ITA มี 3 เคร่ืองมือ ไดแก 

1.) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 

Assessment : IIT ตัวช้ีวัดท่ี 1 - 5) มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายในท่ีมีตอ

หนวยงานตนเอง ประกอบดวยตัวช้ีวัดการปฏิบัติหนาท่ี ตัวช้ีวัดการใชงบประมาณ ตัวช้ีวัดการใชอํานาจ ตัวช้ีวัด

การใชทรัพยสินของทางราชการ และตัวช้ีวัดการแกไขปญหาการทุจริต  

2.) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 

Assessment : EIT ตัวช้ีวัดท่ี 6 - 8) มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก     

ท่ีมีตอหนวยงานท่ีประเมิน ประกอบดวยตัวช้ีวัดคุณภาพการดําเนินงาน ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการส่ือสาร         

และตัวช้ีวัดการปรับปรุงระบบการทํางาน  
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3.) แบบตรวจการเปด เผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 

Assessment : OIT ตัวช้ีวัดท่ี 9 -10) มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินระดับการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะของ 

หนวยงานเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงได ประกอบดวยตัวช้ีวัดการเปดเผยขอมูล และตัวช้ีวัดการปองกัน      

การทุจริต   

3. การประมวลผลคะแนนและเกณฑระดับผลคะแนน  

การประมวลผลคะแนน มีข้ันตอนการประมวลผลคะแนนตามลําดับ ดังนี ้

ตารางแสดงรูปแบบการประเมิน น้ําหนักการประเมิน และตัวช้ีวัด 

คะแนน แบบ IIT แบบ EIT แบบ OIT 

คะแนนขอคําถาม คะแนนเฉล่ียของขอ

คําถามจากผูตอบทุกคน 

คะแนนเฉล่ียของขอ

คําถามจากผูตอบทุกคน 

คะแนนของขอคําถาม 

คะแนนตัวช้ีวัดยอย - - คะแนนเฉล่ียของทุกขอ

คําถามในตัวช้ีวัดยอย 

คะแนนตัวช้ีวัด คะแนนเฉล่ียของทุกขอ

คําถามในตัวช้ีวัด 

คะแนนเฉล่ียของทุกขอ

คําถามในตัวช้ีวัด 

คะแนนเฉล่ียของทุกขอ

คําถามในตัวช้ีวัด 

คะแนนแบบสํารวจ คะแนนเฉล่ียของทุก

ตัวช้ีวัดในแบบสํารวจ 

คะแนนเฉล่ียของทุก

ตัวช้ีวัดในแบบสํารวจ 

คะแนนเฉล่ียของทุก

ตัวช้ีวัดในแบบสํารวจ 

น้ําหนักแบบสํารวจ รอยละ 30 รอยละ 30 รอยละ 40 

คะแนนรวม ผลรวมของคะแนนแบบสํารวจท่ีถวงน้ําหนัก 

 

ผลการประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือคาคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผลการประเมิน 

(Rating Score) โดยจําแนกออกเปน 7 ระดับ ดังนี ้

ตารางแสดงรูปแบบการประเมิน น้ําหนักการประเมิน และตัวช้ีวัด 

คะแนน ระดับ 

95.00 – 100 AA 

85.00 – 94.99 A 

75.00 – 84.99 B 

65.00 – 74.99 C 

55.00 – 64.99 D 

50.00 – 54.99 E 

0 – 49.99 F 



4 
 

 

 

มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

4. ผลการประเมิน ITA ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 ผลการประเมิน ITA ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในภาพรวมไดคะแนน 84.80 คะแนน 

ระดับผลการประเมินอยูในระดับ B ไมผานเกณฑการประเมิน (เกณฑการประเมิน รอยละ 85) สามารถจําแนกผล

การประเมินออกเปน 10 ตัวช้ีวัด ดังนี้  

ตัวช้ีวัดท่ี 1 การปฏิบัติหนาท่ี ไดคะแนน 86.54 คะแนน  

ตัวช้ีวัดท่ี 2 การใชงบประมาณ ไดคะแนน 76.05 คะแนน  

ตัวช้ีวัดท่ี 3 การใชอํานาจ ไดคะแนน 82.21 คะแนน  

ตัวช้ีวัดท่ี 4 การใชทรัพยสินของทางราชการ ไดคะแนน 77.92 คะแนน  

ตัวช้ีวัดท่ี 5 การแกไขปญหาการทุจริต ไดคะแนน 78.35 คะแนน  

ตัวช้ีวัดท่ี 6 คุณภาพการดําเนินงาน ไดคะแนน 76.30 คะแนน  

ตัวช้ีวัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร ไดคะแนน 75.39 คะแนน  

ตัวช้ีวัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน ไดคะแนน 77.09 คะแนน  

ตัวช้ีวัดท่ี 9 การเปดเผยขอมูล ไดคะแนน 95.56 คะแนน  

ตัวช้ีวัดท่ี 10 การปองกนัการทุจริต ไดคะแนน 93.75 คะแนน 

 

 ภาพท่ี 1 แสดงผลคะแนนการประเมินของมหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 
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ตารางท่ี 1 ตารางแสดงสัดสวนน้ําหนักคะแนน 

 

ตารางท่ี 2 แสดงผลคะแนนตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and 

Transparency Assessment : IIT) ประจําปงบประมาณ 2563  

แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) (น้ําหนัก 30 คะแนน) 

ตัวช้ีวัด รายละเอียดตัวช้ีวัด ผลคะแนน (100 คะแนน) 

1 การปฏิบัติหนาท่ี 86.54 

2 การใชงบประมาณ 76.05 

3 การใชอํานาจ 82.21 

4 การใชทรัพยสินของทางราชการ 77.92 

5 การแกไขปญหาการทุจริต 78.35 

คะแนน IIT เฉลี่ย 80.21 

ตารางท่ี 3 แสดงผลคะแนนตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity 

and Transparency Assessment : EIT) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) (น้ําหนัก 30 คะแนน) 

ตัวช้ีวัด รายละเอียดตัวช้ีวัด ผลคะแนน (100 คะแนน) 

6 คุณภาพการดําเนินงาน 76.30 

7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร 75.39 

8 การปรับปรุงระบบการทํางาน 77.09 

คะแนน EIT เฉลี่ย 76.26 

แบบ น้ําหนัก ตัวชี้วัด 
คะแนนเฉลี่ยของทุก

ขอคําถามในตัวชี้วัด 

คะแนนเฉลี่ยของทุก

ขอคําถามในตัวชี้วัด 

คะแนนแบบสํารวจ

ถวงน้ําหนักแลว 

IIT 30 

1. การปฏิบตัิหนาท่ี 86.54 

80.21 24.07 

2. การใช งปม. 76.05 

3. การใชอํานาจ 82.21 

4. การใชทรัพยสินของทางราชการ 77.92 

5. การแกไขปญหาการทุจริต 78.35 

EIT 30 

6. คุณภาพการดําเนินงาน 76.30 

76.26 22.86 7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 75.39 

8. การปรับปรุงระบบการทํางาน 77.09 

OIT 40 
9.เปดเผยขอมูล 95.56 

94.65 37.87 
10.ปองกันการทุจริต 93.75 

คะแนนรวม 84.80 
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ตารางท่ี 4 แสดงผลคะแนนตามแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 

Transparency Assessment : OIT) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) (น้ําหนัก 40 คะแนน) 

ตัวช้ีวัด รายละเอียดตัวช้ีวัด ผลคะแนน (100 คะแนน) 

9 การเปดเผยขอมูล 95.56 
10 การปองกันการทุจริต 93.75 

คะแนน EIT เฉลี่ย 94.65 
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ตารางท่ี 5 แสดงรายละเอียดคะแนนผลการประเมิน ITA ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

ขอ ประเด็นการประเมิน (IIT) คะแนนท่ีได 
I1 บุคลากรในหนวยงานของทานปฏิบัติงานหรือใหบริการแกผูมาติดตอ ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอย

เพียงใด 

78.24 

1. เปนไปตามข้ันตอนท่ีกําหนด 77.06 

2. เปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 79.42 

I2 บุคลากรในหนวยงานของทานปฏิบัติงานหรือใหบริการแกผูมาติดตอท่ัว ๆ ไปกับผูมาติดตอท่ีรูจักเปน

การสวนตัวอยางเทาเทียมกันมากนอยเพียงใด 

77.87 

I3 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานตามประเด็นดังตอไปนี้อยางไร 77.07 

     1.  มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 80.09 

     2.  ใหความสําคัญกับงานมากกวาธุระสวนตัว 73.61 

3. พรอมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง  77.50 

I4 บุคลากรในหนวยงานของทานมีการเรียกรับส่ิงดังตอไปนี้ จากผูมาติดตอ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน 

การอนุมัติ อนุญาตหรือใหบริการ หรือไม  

96.48 

1. เงิน 97.80 

2. ทรัพยสิน 97.36 

3. ประโยชนอื่น ๆ ท่ีอาจคํานวณเปนเงินได เชน การลดราคา การรับความบันเทิง เปนตน  94.27 

I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ท่ีใหกันในโอกาสตาง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม 

ประเพณี หรือวัฒนธรรมหรือใหกันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคมแลว บุคลากรในหนวยงานของ

ทาน มีการรับส่ิงดังตอไปนี้หรือไม 

95.15 

1. เงิน 96.92 

2. ทรัพยสิน 96.04 

3. ประโยชนอื่น ๆ ท่ีอาจคํานวณเปนเงินได เชน การลดราคา การรับความบันเทิง เปนตน 92.51 

I6 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการใหส่ิงดังตอไปนี้ แกบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสราง

ความสัมพันธท่ีดีและคาดหวังใหมีการตอบแทนภายใน 

94.42 

1. เงิน 96.92 

2. ทรัพยสิน 96.92 

3. ประโยชนอื่น ๆ ท่ีอาจคํานวณเปนเงินได เชน การลดราคา การรับความบันเทิง เปนตน 89.43 

I7 ทานรูเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณประจําป ของหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด 

 

55.91 



8 
 

 

 

มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

ขอ ประเด็นการประเมิน (IIT) คะแนนท่ีได 
I8 หนวยงานของทานใชจายงบประมาณ โดยคํานึงถึงประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 79.59 

1. คุมคา 80.03 

2. ไมบิดเบียนวัตถุประสงคของงบประมาณท่ีต้ังไว 79.15 

I9 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพื่อประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพองมากนอยเพียงใด 86.06 

 I10 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงิน ท่ีเปนเท็จ เชน คาทํางานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ 

หรือคาเดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด 

89.76 

I11 หนวยงานของทาน มีการจัดซื้อจัดจาง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังตอไปนี้ 

มากนอยเพียงใด 

80.76 

     1.  โปรงใส ตรวจสอบได 82.92 

     2.  เอื้อประโยชนใหผูประกอบการรายใดรายหนึ่ง 78.59 
I12 หนวยงานของทาน เปดโอกาสใหทาน มีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ ตามประเด็น

ดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 

64.22 

     1.  สอบถาม 67.46 

     2.  ทักทวง 64.37 

3. รองเรียน 60.80 
I13 ทานไดรับมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 76.21 

I14 ทานไดรบัการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด 72.45 

I15 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา 

อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 

73.12 

I16 ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาส่ังการใหทําธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชา มากนอยเพียงใด  89.96 

I18 การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของทาน มีลักษณะดังตอนี้ มากนอยเพียงใด 87.50 

1. ถูกแทรกแซงจากผูมีอํานาจ 85.54 

2. มีการซื้อขายตําแหนง  92.78 

3. เอื้อประโยชนใหกลุมหรือพวกพอง 84.18 
I19 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสินของราชการ ไปเปนของสวนตัวหรือนําไปใหกลุม

หรือพวกพองมากนอยเพียงใด 

92.22 

I20 ข้ันตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติในหนวยงานของทาน มีความสะดวก

มากนอยเพียงใด 

62.44 

I21 ถาตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการขอ

อนุญาตอยางถูกตองมากนอยเพียงใด 

76.83 
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มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

 

ขอ ประเด็นการประเมิน (IIT) คะแนนท่ีได 
I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนําทรัพยสินของราชการไปใช โดยไมไดขออนุญาตอยางถูกตอง 

จากหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด  

92.87 

I23 ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการท่ีถูกตอง มากนอย

เพียงใด 

69.20 

I24 หนวยงานของทาน มีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการเพื่อปองกันไมใหมีการ

นําไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 

73.95 

 I25 ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริตมากนอยเพียงใด 83.45 

I26 หนวยงานของทาน มีการดําเนินการ ดังตอไปนี้ หรือไม 87.42 

     1.  ทบทวนนโยบายหรือมาตรการปองกันการทุจริตในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ 90.22 

     2.  จัดทําแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน 84.62 
I27 ปญหาการทุจริตในหนวยงานของทาน ไดรับการแกไขมากนอยเพียงใด 74.26 

I28 หนวยงานของทาน มีการดําเนินการดังตอไปนี้ ตอการทุจริตในหนวยงานมากนอยเพียงใด 77.97 

     1.  เฝาระวังการทุจริต 77.85 

2.  ตรวจสอบการทุจริต 78.76 

3.  ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต 77.29 
I29 หนวยงานของทาน มีการนําผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ท้ังภายในและภายนอกหนวยงานไป

รับปรุงการทํางาน เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงานมากนอยเพียงใด 

77.47 

I30 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตท่ีจะเกิดข้ึนในหนวยงานของทาน ทานมีความคิดเห็นตอประเด็น

ดังตอไปนี้ อยางไร 

69.54 

     1.  สามารถรองเรียนและสงหลักฐานไดอยางสะดวก 69.73 

     2.  สามารถติดตามผลการรองเรียนได 69.36 

     3.  ม่ันใจวาจะมีการดําเนินการอยางตรงไปตรงมา 70.82 

4. มั่นใจวาจะปลอดภัยและไมมีผลกระทบตอตนเอง 68.27 
 

ผลการประเมิน IIT ไดคะแนนเฉลี่ย รวม 80.21 คะแนน (ไมผานเกณฑการประเมิน) โดยมีคําถาม    

ท่ีไดคะแนนตํ่ากวา 85 คะแนน จํานวน 19 คําถาม  
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มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

ขอ ประเด็นการประเมิน (EIT) คะแนนท่ีได 
E1 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอย

เพียงใด 

63.28 

     1.  เปนไปตามข้ันตอนท่ีกําหนด 61.88 

     2.  เปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 64.68 
 E2 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน กับผูมาติดตออื่น ๆ อยางเทาเทียม

กันมากนอยเพียงใด 

75.66 

E3 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ ใหขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการ/ใหบริการแกทานอยาง

ตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล มากนอยเพียงใด 

75.77 

E4 ในระยะเวลา 1 ปท่ีผานมา ทานเคยถูกเจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอรองขอใหจายหรือใหส่ิง

ดังตอไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการหรือไม 

92.73 

     1.  เงิน 93.21 

     2.  ทรัพยสิน 94.28 

     3.  ประโยชนอื่น ๆ ท่ีอาจคํานวณเปนเงินได เชน การลดราคา การใหความบันเทิง เปนตน 90.69 
E5 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการดําเนินงาน โดยคํานึงถึงประโยชนของประชาชนและสวนรวมเปนหลัก 

มากนอยเพียงใด 

74.07 

E6 การเผยแพรขอมูลของหนวยงานท่ีทานติดตอ มีลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 68.23 

     1.  เขาถึงงาย ไมซับซอน 65.11 

     2.  มีชองทางหลากหลาย 71.35 
E7 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจน มาก

นอยเพียงใด 

73.51 

E8 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีชองทางรับฟงคําติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน/การใหบริการ 

หรือไม  

89.79 

E9 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการช้ีแจงและตอบคําถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดําเนินงานได

อยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 

73.18 

E10 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาท่ีในหนวยงานหรือไม 72.26 
E11 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การใหบริการใหดีข้ึนมาก

นอยเพียงใด 

72.39 

E12 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและข้ันตอนการดําเนินงาน/การใหบริการดีข้ึน มากนอย

เพียงใด 

70.64 

E13 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและข้ันตอนการดําเนินงาน/การใหบริการดีข้ึน มากนอยเพียงใด  98.39 
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มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

ขอ ประเด็นการประเมิน (EIT) คะแนนท่ีได 
E14 หนวยงานท่ีทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียเขาไปมีสวนรวมใน

การปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน/การใหบริการของหนวยงานไดดีข้ึน มากนอยเพียงใด  

69.69 

E15 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงการดําเนินงาน/การใหบริการ ใหความโปรงใสมากข้ึน มากนอย

เพียงใด  

74.35 

 

ผลการประเมิน EIT ไดคะแนนเฉลี่ย รวม 76.26 คะแนน (ไมผานเกณฑการประเมิน) โดยมีคําถาม      

ท่ีไดคะแนนตํ่ากวา 85 คะแนน จํานวน 12 คําถาม  

 

ขอ ประเด็นการประเมิน (OIT) คะแนนท่ีได 
O2 ขอมูลผูบริหาร  0 

O9 Social Network  0 

ผลการประเมิน OIT ไดคะแนนเฉลี่ย รวม 94.65  คะแนน (ผานเกณฑการประเมิน) โดยมีคําถาม      

ท่ีไดคะแนนตํ่ากวา 85 คะแนน จํานวน 2 คําถาม  

 

5. ความเห็นเพิ่มเติมของผูประเมิน 

1) คะแนน IIT ตํ่ากวาเกณฑการเปาหมาย ช้ีใหเห็นวาหนวยงานควรมีการสรางการรับรูของบุคลากร

ภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาท่ี การใชจายงบประมาณ และทรัพยสินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและ

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังการมีสวนรวมของประชาชน ควรดําเนินการดังนี้  

1.1 การปฏิบัติหนาท่ี จัดใหมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับข้ันตอน ระยะเวลาและผูรับผิดชอบในการ

ใหบริการอยางชัดเจน สรางระบบการประเมินประสิทธิภาพการใหบริการของผูมาติดตอรับบริการ 

ณ จุดใหบริการไดโดยงาย สะดวกและเปนไปตามหลักการปกปดความลับของผูใหขอมูล รวมท้ัง

กําหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาใหคุณ ใหโทษ ตามหลักคุณธรรมและ

ความสามารถ  

1.2 การใชงบประมาณ จัดใหมีการเปดเผยขอมูลการใชจายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจางหรือการ

จัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจายงบประมาณ โดยเปดเผยและพรอมรับการตรวจสอบจาก

ทุกภาคสวน ตลอดจนการจัดทํารายงานผลการใชจายงบประมาณอยางสม่ําเสมอ 

1.3 การใชอํานาจของผูบริหารดานการบริหารงานบุคคล จัดทํารายละเอียดของตําแหนง (Job 

description) และเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางชัดเจนและเปดเผย รวมท้ังการ

เปดรับฟงความคิดเห็นของผูท่ีเกี่ยวของเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  

1.4 การใชทรัพยสินของราชการ จัดทําคูมือและระเบียบการใชทรัพยสินของราชการสรางระบบการ

กํากับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน การลงโทษอยางเครงครัด 



12 
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1.5 การแกไขปญหาการทุจริต มุงสงเสริมวัฒนธรรมการทํางานเพื่อประโยชนสูงสุดของสวนรวม        

มีจิตสาธารณะและพรอมใหบริการประชาชนอยางเต็มกําลังความสามารถ โดยจัดมาตรการ

ปองกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอยางชัดเจนและเปดเผย รวมท้ังการ

เปดใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการทํางานของ

หนวยงานไดโดยงายและสะดวก 

2) คะแนน EIT ตํ่ากวาเกณฑการเปาหมาย ช้ีใหเห็นวาหนวยงานควรมีการสรางการรับรูของผูรับบริการ

ท่ีมีตอคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไมเลือกปฏิบัติ จึงควรดําเนินการ 

ดังนี้ 

2.1 คุณภาพการดําเนินงาน ประชาสัมพันธเกี่ยวกับระบบและข้ันตอนการใหบริการงานดานตาง ๆ 

อยางท่ัวถึง และสงเสริมใหมีการฝกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

อยางสม่ําเสมอ 

2.2 ประสิทธิภาพการส่ือสาร จัดทําส่ือประชาสัมพันธและเปดเผยขอมูลบนเว็บไซตหลักของ

หนวยงานใหงายตอการเขาถึงขอมูล และมีการปฏิสัมพันธแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารกันอยาง

ชัดเจนและตอเนื่อง  

2.3 การปรับปรุงระบบการทํางาน สรางกระบวนการปรึกษาหารือระหวางผูบริหารและบุคลากรเพื่อ

รวมกันทบทวนปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ และสงเสริมใหผูรับบริการ

และประชาชนท่ัวไปมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นหรือใหคําแนะนําในการพัฒนาและ

ปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานใหบริการไดโดยสะดวก ท่ีสําคัญตองมีการพัฒนาทักษะความรู

ความสามารถของบุคลากรผูดูแลเว็บไซตของหนวยงานในการปรับปรุงระบบใหทันสมัยและมีการ

ติดตอส่ือสารผานเว็บไซตไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

3) คะแนน OIT อยูในระดับยอดเยี่ยม ช้ีใหเห็นวา เปนหนวยงานท่ีมีการวางระบบท่ีมีความเปนเลิศเพื่อ

เปดเผยขอมูลตาง ๆ สะทอนใหเห็นถึงการเปดเผยขอมูลสาธารณะและการใหบริการผานระบบ e-service ไดอยาง

ครบถวนสมบูรณ และงายตอการเขาถึง  
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มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

6. การวิเคราะหประเด็นท่ีเปนขอบกพรองหรือจุดออนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

จากการผลประเมิน ITA ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบวา  

สวนท่ีไดคะแนนนอยกวา 85 คะแนน มี 33 ขอคําถาม จากแบบประเมิน IIT 19 คําถาม  จากแบบประเมิน EIT 12 

คําถาม และจากขอมูล OIT 2 คําถาม หนวยงานไดนําผลคะแนนท่ีตํ่ากวาเกณฑมาวิเคราะหเพื่อปรับปรุงและพัฒนา

เปนมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

ผูประเมิน จุดออน 

คะแนน 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 

แนวทางพัฒนาเพื่อสงเสริมคุณธรรมและความ

โปรงใส 
ผูรับผิดชอบ 

1. แบบวัด

การรับรูของ         

ผูมีสวนได

สวนเสีย

ภายใน 

(Internal 

Integrity and 

Transparency 

: IIT) 

บุคลากรในหนวยงานของทาน

ปฏิบัติงานหรือใหบริการแกผูมา

ติดตอ ตามประเด็นดังตอไปน้ี 

มากนอยเพียงใด 

78.24      มหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการสรางการรับรูให กับ

บุคลากรภายใน ให เขามามีสวนรวมในการพัฒนา

มหาวิทยาลัยฯ ดังน้ี 

1. ปลูกฝงจิตสํานึกใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ 

เขามามีสวนรวมในการรับรูรับทราบการประเมินฯและ

ปลูกฝงใหมีคานิยมท่ีไมทนตอการทุจริตมีการปฏิบัติงาน

ท่ีมีความโปรงใส มีคุณธรรมไมเลือกปฏิบัติ 

2. จัดทํามาตรการ/นโยบายและแผนการพัฒนา

บุคลากร 

3. จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน/แนวทางการ

ปฏิบัติงานใหมีความชัดเจน/การใหบริการรวมถึงการ

ใหบริการออนไลน 

4.   การจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนการใชจาย

งบ ป ระม าณ ป ระจํ าป ขอ งม ห า วิท ย าลั ยฯ  เป น

กระบวนการห น่ึง ท่ี กําหนดไวในปฏิ ทินการจัดทํา

งบประมาณรายจายประจําป  ซึ่งเมื่อสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงครามอนุมัติขอบังคับงบประมาณรายจาย

ประจําป เรียบรอยแลวกองนโยบายและแผนจะจัด

ประชุมเพ่ือใหหนวยงานภายในท่ีไดรับการจัดสรร

งบประมาณเขารวมรับฟงแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติ

การและแผนการใชจายงบประมาณประจําปหลังจาก

กองนโยบายและแผนได รายละเอียดแผนปฏิบัติการฯ 

จากหนวยงานตาง ๆ แลว จึงรวบรวมเปนแผนปฏิบัติ

การฯ ประจําปของมหาวิทยาลัยฯ เสนอคณะกรรมการ 

 

 

 

 

 
- คณะกรรมการ

ป ร ะ เ มิ น

คุณธรรมฯ 

 

- กองบริหารงาน

บุคคล 

- ทุกหนวยงาน 

 

 
 

- กองน โยบาย

และแผน 

บุคลากรในหนวยงานของทาน

ปฏิบัติงานหรือใหบริการแกผูมา

ติดตอท่ัว ๆ ไปกับผูมาติดตอท่ี

รูจักเปนการสวนตัวอยางเทา

เทียมกันมากนอยเพียงใด 

77.87 

บุคลากรในหนวยงานของทาน   

มีพฤติกรรมในการปฏิบั ติงาน

ตามประเด็นดังตอไปน้ีอยางไร 

77.07 

ทานรู เก่ียวกับแผนการใชจาย

งบ ป ระม าณ ป ระจํ าป  ขอ ง

หนวยงานของทาน มากนอย

เพียงใด 

55.91 

ห น วย งาน ขอ งท าน ใช จ า ย

งบ ป ระ ม าณ  โด ย คํ า นึ ง ถึ ง

ประเด็นดังตอไปน้ี มากนอย

เพียงใด 

79.59 

หนวยงานของทาน มีการจัดซื้อ

จัดจาง/การจัดหาพัสดุ และการ

ต ร ว จ รั บ พั ส ดุ ใน ลั ก ษ ณ ะ

ดังตอไปน้ี มากนอยเพียงใด 

80.76 
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ผูประเมิน จุดออน 
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โปรงใส 
ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานของทาน เปดโอกาสใหทาน 

มีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจาย

งบประมาณ ตามประเด็นดังตอไปน้ี 

มากนอยเพียงใด 

64.22 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ประจําป การ

ดําเนินการดังน้ี 

                 4.1 จัดประชุมเพ่ือใหหนวยงานภายในท่ี

ไดรับการจัดสรรงบประมาณเขารวมรับฟง

แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการและ          

แผนการใชจายงบประมาณประจําป 

                4.2 เผยแพรประชาสัมพันธ โดยการจัดสง

เลมเอกสารใหกับทุกหนวยงานและเผยแพร

เอกสารทางเว็บไซตของกองนโยบายและแผน 
5.   จัดทํามาตรการและเผยแพรขอมูลดานการ

จัดซื้อจาง 

6.   สงเสริมใหทุกหนวยงานเขามามีสวนรวมในการ

รับรูรับทราบโดยดําเนินการจัดประชุมทบทวนแนว

ทางการดําเนินงานดานการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสของมหาวิทยาลัย 

7.   จัดประชุมในหนวยงานเพ่ือสรางการรับรู

รับทราบการปฏิบัติตามระเบียบใหยึดม่ันผลสําเร็จของ

งาน ใหความสําคัญกับงานมากกวาธุระสวนตัว และ

ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติงาน  

8.   แจงเวียนแนวปฏิบัติดานการเบิกจาย ดานการ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบ  

9.   จัดทําชองทางการการรับฟงความคิดเห็น แจง

ขอรองเรียนการทุจริต การชี้แจง ตอบขอสงสัย  

 

 

 

 

 
 

- โครงการจัดต้ัง

กองคลงั  

-งานตรวจสอบ

ภายใน 

 
 

- สํานักงาน

อธิการบดี 

 
 

- โครงการจัดต้ัง

กองคลงั 
- กอง

บริหารงาน

บุคคล 

ทานไดรับมอบหมายงานจาก

ผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม 

มากนอยเพียงใด 

76.21 

ทานไดรับการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพ

ของผลงานอยางถูกตอง มาก

นอยเพียงใด 

72.45 

ผูบังคับบัญชาของทาน มีการ

คัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม 

การศึกษ าดูงาน หรือการให

ทุนการศึกษา อยางเปนธรรม 

มากนอยเพียงใด 

73.12 

ข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืม

ทรัพยสินของราชการ ไปใช

ปฏิบัติในหนวยงานของทาน มี

ความสะดวกมากนอยเพียงใด 

62.44 

ถาตองมีการขอยืมทรัพยสินของ

ร าช ก าร  ไป ใช ป ฏิ บั ติ ง า น 

บุคลากรในหนวยงานของทาน มี

การขออนุญาตอยางถูกตองมาก

นอยเพียงใด 

76.83 

ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงาน

ข อ ง ท า น  เกี่ ย ว กั บ ก า ร ใ ช

ทรัพยสินของราชการท่ีถูกตอง 

มากนอยเพียงใด 

69.20 

ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงาน

ข อ ง ท า น  เกี่ ย ว กั บ ก า ร ใ ช

ทรัพยสินของราชการท่ีถูกตอง 

มากนอยเพียงใด 

69.20 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

ผูประเมิน จุดออน 

คะแนน 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 

แนวทางพัฒนาเพื่อสงเสริมคุณธรรมและความ

โปรงใส 
ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานของทาน มีการกํากับ

ดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสิน

ของราชการเพ่ือปองกันไมใหมีการ

นําไปใชประโยชนสวนตัว กลุ ม 

หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 

73.95   

ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน

ของทาน ใหความสําคัญกับการ

ต อต าน การ ทุ จ ริ ตม ากน อ ย

เพียงใด 

83.45 

ปญหาการทุจริตในหนวยงาน

ของทาน ไดรับการแกไขมาก

นอยเพียงใด 

74.26 

ห น วย ง าน ขอ งท าน  มี ก า ร

ดําเนินการดังตอไปน้ี ตอการ

ทุจริต ในหน วยงานมากนอย

เพียงใด 

77.97 

หนวยงานของทาน มีการนําผล

ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ข อ ง ฝ า ย

ต ร วจ ส อ บ  ท้ั งภ าย ใน แ ล ะ

ภายนอกหนวยงานไปรับปรุง

การทํางาน เพ่ื อป องกันการ

ทุจริต ในหน วยงานมากนอย

เพียงใด 

77.47 

หากทานพบเห็นแนวโนมการ

ทุจริตท่ีจะเกิดข้ึนในหนวยงาน

ของทาน ทานมีความคิดเห็นตอ

ประเด็นดังตอไปน้ี อยางไร 

69.54 
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มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

ผูประเมิน จุดออน 

คะแนน 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 

แนวทางพัฒนาเพื่อสงเสริมคุณธรรมและความ

โปรงใส 
ผูรับผิดชอบ 

2. แบบวัดการ

รับรูผูมีสวนได

สวนเสีย

ภายนอก 

(External 

Integrity and 

Transparency 

:EIT) 

เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทาน

ติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแก

ทาน ตามประเด็นดังตอไปน้ีมาก

นอยเพียงใด  

     1 .เป น ไป ต าม ข้ึ น ต อ น ท่ี

กําหนด 

     2.เปนไปตามระยะเวลาท่ี

กําหนด  

63.28      มหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการสรางการรับรูใหกับบุคลากร

ภายนอก ปรับปรุงการดําเนินงานใหสามารถเขาถึงไดงาย

และอํานวยความสะดวกให กับผูม ารับบริการ และ

ประชาสัมพันธขอมูลสาธารณะ ใหสาธารณะชนไดรับรู

รับทราบรวมกัน โดยดําเนินการ ไดดังน้ี 

1. จัดทํามาตรการ/นโยบายและแผนการพัฒนา   

ตาง ๆ ประกาศบนเว็บไซตของหนวยงาน 

2. จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน/แนวทางการปฏิบัติงาน

ใหมีความชัดเจน/การใหบริการรวมถึงการใหบริการ

ออนไลน 

3. จัดทําชองทางการติดตอสอบถามออนไลน 

กระดานถามตอบปญหาขอสงสัยบนเว็บไซตของหนวยงาน 

3.1 กระดานถามตอบ 

3.2 ทางสื่อ Social network เชน Facebook , 

Twitter  

4. จัดทําชองทางการรองเรียนการทุจริต  

4.1 สายตรงผูบริหาร 

4.2 กํานันพิบูล 

5. พัฒนาเว็บไซตการเผยแพรขอมูลขาวสารตอ

สาธารณะใหเปนปจจุบัน ครบถวน นาสนใจ เขาถึงไดงาย 

หลากหลายชองทางไมซับซอน 

6. จัดใหมีปดประกาศ และประชาสัมพันธผังแสดง

ข้ันตอน และระยะเวลาการปฏิบัติงาน/ใหบริการ ณ จุด

ปฏิบัติงานท่ีผูมารับบริการติดตอสามารถมองเห็นไดอยาง

ชัดเจน 

7. จัดใหมีเจาหนาท่ีใหคําแนะนํา/ตอบขอสงสัย  

7.1 เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ 

7.2 ทางโทรศัพทติดตอสอบถาม  

8. จัด ให มี ก ารป ระ เมิ นค วาม พึ งพอใจ ในการ

ใหบริการผานชองทางตาง ๆ  

 

 

 

 
- คณะกรรมการ

ป ร ะ เ มิ น

คุณธรรมฯ 
 

- ทุกหนวยงาน 

 
 

- งาน

ประชาสัมพันธ 

 

 

 

 

- งานนิติกร 

 

 
- ศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 
- ทุกหนวยงาน 

 

 

 
 

- งาน

ประชาสัมพันธ 

 
- ทุกหนวยงานที่

ใหบริการ 

 

 

 

เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทาน

ติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแก

ทาน กับผูมาติดตออ่ืน ๆ อยาง

เทาเทียมกันมากนอยเพียงใด 

75.66 

เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทาน

ติดตอ ให ขอมู ล เกี่ ยวกับการ

ดําเนินการ/ใหบริการทานอยาง

ตรงไปตรงมา ไมป ดบั งห รือ

บิดเบือนขอมูลมากนอยเพียงใด 

75.77 

หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการ

ดํ า เ นิ น ง า น  โ ด ย คํ า นึ ง ถึ ง

ประโยชนของประชาชนและ

ส วน รวม เป นห ลั กม ากน อ ย

เพียงใด 

74.07 

การเผยแพรขอมูลของหนวยงาน

ท่ี ท า น ติ ด ต อ  มี ลั ก ษ ณ ะ

ดังตอไปน้ี มากนอยเพียงใด  

     1.เขาถึงงาย ไมซับซอน 

     2.มีชองทางหลากหลาย 

68.23 

หนวยงาน ท่ีทานติดตอมีการ

เผยแพรขอมูลท่ีสาธารณชนควร

รับทราบอยางชัดเจนมากนอย

เพียงใด 

 

73.51 
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มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

ผูประเมิน จุดออน 

คะแนน 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 

แนวทางพัฒนาเพื่อสงเสริมคุณธรรมและความ

โปรงใส 
ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการ

ชี้แจงและตอบคําถามเมื่อมีขอ

กั ง ว ล ส ง สั ย เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร

ดําเนินงานไดอยางชัดเจนมาก

นอยเพียงใด 

73.18  9. ผูบริหารทุกระดับประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี 

คอยสอดสองแนะนําและรวมแกไขปญหากับผูปฏิบัติงาน 

พรอมท้ังยกยองเชิดชูผูปฏิบัติงานท่ีมีผลการปฏิบัติงานท่ีดี 

หากผูใดฝาฝน พิจารณาโทษตามควรแกกรณีโดยเร็ว  

10. วิเคราะหความเสี่ยงและโอกาสท่ีจะกอใหเกิดการ

ผลประโยชนทับซอน 

11. กําหนดนโยบาย มาตรการ การรองเรียนการ

ทุจริตของเจาหนาท่ี  นโยบายการเผยแพรขอมูลขาวสาร 

สงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง  

12. จัดทําคูมือการสงเสริมวัฒนธรรมสุจริตภายใน

หนวยงาน คูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับ

ซอน  

13. ประกาศนโยบายการบริหารงาน ดานการ

บริหารงานและปฏิบัติงานดวยความสุจริต มีคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดําเนินงาน การใชดุลพินิจ  ตอตานการ

ใหและการรับสินบนเพ่ือปองกันการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ 

14. มีการดําเนินการเพ่ือจัดทําแนวทางการปองกัน

ผลประ โยชน ทั บ ซ อนและการ กํ า กับ ติดตาม  ขอ ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

15. พัฒนาปรับปรุงเว็บไซตเปดเผยขอมูลสาธารณะ

ใหเปนปจจุบัน และงายตอการเขาถึง 

- กองบริหารงาน

บุคคล 

 
 
 

- งตส. 
 

- งานพัสดุ 

 
 

- งานนิติกร 

 
 

- งานนิติกร 

 

 

 

 

-คกก.ประเมิน

ความเสี่ยงฯ 

 

-IT 

 

ห น ว ย ง าน ท่ี ท าน ติ ด ต อ  มี

ชองทางใหผูมาติดตอรองเรียน 

การ ทุ จริ ตขอ งเจ าหน า ท่ี ใน

หนวยงานหรือไม 

72.26 

เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทาน

ติดตอ มีการปรับปรุงคุณภาพ

การปฏิบัติงาน/การใหบริการให

ดีข้ึนมากนอยเพียงใด 

72.39 

หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการ

ปรับปรุงวิธีการและข้ันตอนการ

ดําเนินงาน/การใหบริการดีข้ึน 

มากนอยเพียงใด 

70.64 

หน วยงาน ท่ีท าน ติดต อ  เป ด

โอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ 

หรือผูมีสวนไดสวนเสีย 

เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุง

พัฒ นาการ ดําเนิน งาน/การ

ใหบริการของหนวยงานไดดีข้ึน 

มากนอยเพียงใด 

69.69 

หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการ

ปรับปรุงการดําเนินงาน/การ

ใหบริการ ใหความโปรงใสมาก

ข้ึน มากนอยเพียงใด 

74.35 
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มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

 

ผูประเมิน จุดออน 

คะแนน 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 

แนวทางพัฒนาเพื่อสงเสริมคุณธรรมและความ

โปรงใส 
ผูรับผิดชอบ 

3. แบบตรวจการ

เปดเผยขอมูล

สาธารณะ (Open 

Data Integrity 

and 

Transparency 

Assessment : 

OIT) 

 

1. ขอมูลผูบริหาร ไมมีชองทาง

การติดตอ 

0 1. หนวยงานตองแสดงขอมูลผูบริหารสูงสุดหรือ

หัวหนาหนวยงาน และผูดํารงตําแหนงทางการบริหาร

ของหนวยงาน  

2. แสดงขอมูล ชื่อ-นามสกุล ตําแหนงรูปถายและ

ชองทางการติดตอของผูบริหารแตละคน 

-งานเลขานุการ

ผูบริหาร 

2. Social Network URL ท่ีแสดง

เปนไฟลมา/ตองแสดง URL 

ของหนาเว็บไซตท่ีเปนชองทาง

ในการเขาถึงขอมูลเพ่ือพิสูจน

วาไฟลเอกสารน้ันประชาชน

สามารถเชื่อมโยงเขาถึงไดจาก

หนาเว็บไซตหลักของหนวยงาน

จริง 

0 1. แสดงตําแหนงบนเว็บไซตของหนวยงานท่ีสามารถ

เชื่อมโยงไปยังเครือขายสังคมออนไลนของหนวยงาน 
- ศูนย เทค โนโล ยี

สารสนเทศ 

 

7. การกําหนดมาตรการขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในมหาวิทยาลยัราชภัฏ      

พิบูลสงคราม 

  จากผลการวิเคราะหการประเมิน ITA ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจําปงบประมาณ        

พ.ศ. 2563 นํามาสูการกําหนดมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได 2 มาตรการ ดังนี ้

   7.1 มาตรการเผยแพรขอมูลสาธารณะ 

   เพื่อใหการเปดเผยขอมูลขาวสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีความถูกตอง ครบถวน 

ชัดเจนและเปนปจจุบัน ประชาชน นักศึกษา และผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดโดยสะดวก 

สามารถตรวจสอบผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัยฯ ไดตามท่ีประกาศเจตจํานงสุจริตตอบุคลากรและสาธารณชน 

จึงไดกําหนดการเผยแพรขอมูลสาธารณะ ดังนี้ 

1) หนวยงานท่ีรับผิดชอบในการเผยแพรขอมูล 

1.1) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหนาท่ีเผยแพรขอมูลขาวสารผานเว็บไซตของ

มหาวิทยาลัย (www.psru.ac.th) และปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน โดยอยางนอยตองประกอบไปดวยโครงสราง

มหาวิทยาลัย ภารกิจของมหาวิทยาลัย ผูบริหารมหาวิทยาลัย นโยบายและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติ

http://www.psru.ac.th/
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

ราชการประจําปและการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ขอมูลการจัดซื้อจัดจาง 

มาตรฐานหรือคูมือการปฏิบัติงาน มาตรฐานและข้ันตอนการใหบริการ เปนตน 

1.2) งานประชาสัมพันธ มีหนาท่ีเผยแพรขอมูลขาวสารผานชองทางอื่น ๆ เชน ส่ือ

สังคมออนไลน ปดประกาศภายในมหาวิทยาลัยฯ 

1.3) คณะ/ศูนย/สํานัก/สถาบัน มีหนาท่ีสนับสนุนและใหขอมูลขาวสารแกศูนย

เทคโนโลยีสารสนเทศและงานส่ือสารองคกร สําหรับการเผยแพรผานชองทางท่ีรับผิดชอบ รวมท้ังเผยแพรขอมูลผาน

เว็บไซตของหนวยงาน 

2) การกํากับติดตามการเผยแพรขอมูล 

2.1) ใหรองอธิการบดี/ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ตามสายงานกํากับ ดูแล 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบในการเผยแพรขอมูลของหนวยงาน กํากับดูแลติดตามผลการดําเนินงานและรายงานผลการ

ดําเนินงานและปญหาอุปสรรค ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

2.2) ใหมีการประเมินการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสีย เมื่อส้ินปงบประมาณ และ

รายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ทราบ  

 
   7.2 มาตรการปรบัปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การใหบรกิารและเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ 

ท่ี ประเภทขอมูล 

ผูรับผิดชอบ 

ความถ่ีในการเผยแพร

ขอมูล จัดทําขอมูล 
รวบรวม/

ตรวจทาน 

เผยแพร

ขอมูลบน

เว็บไซต 

1 โครงสรางหนวยงาน กบค. ผอ.กบค กบค./IT ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

2 ขอมูลผูบริหาร งานเลขาฯ หน.งานเลขา

ผูบริหาร 

IT ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

3 อํานาจหนาท่ี งานเลขาฯ หน.งานเลขาผูบริหาร IT ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

4 แผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนา

หนวยงาน 

กนผ. ผอ.กนผ./รองอธิบดี

ฝายวางแผนฯ 

กนผ./IT ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

5 ขอมูลการติดตอ ปชส. ผอ.กก./ผอ.สนอ. ปชส./IT ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

6 กฎหมายท่ีเกี่ยวของ งานสภาฯ ผอ.กก. งานสภา/IT ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

7 ขาวประชาสัมพันธ ปชส. ผอ.กก./ผอ.สนอ. ปชส./IT ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

8 Q&A ปชส. ผอ.กก./ผอ.สนอ. ปชส./IT ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

9 Social Network ปชส. ผอ.กก./ผอ.สนอ. ปชส./IT ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 
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มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

ท่ี ประเภทขอมูล 

ผูรับผิดชอบ 

ความถ่ีในการเผยแพร

ขอมูล จัดทําขอมูล 
รวบรวม/

ตรวจทาน 

เผยแพร

ขอมูลบน

เว็บไซต 

10 แผนดําเนินงานประจําป กนผ. ผอ.กนผ./รองอธิบดี

ฝายวางแผนฯ 

กนผ./IT ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

ปละ 1 ครั้ง 

11 รายงานการกํากับติดตามการ

ดําเนินงานประจําปรอบ 6 เดือน 

กนผ. ผอ.กนผ./รองอธิบดี

ฝายวางแผนฯ 

กนผ./IT ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

ทุก 6 เดือน 

 

12 รายงานผลการดําเนินงานประจําป กนผ. ผอ.กนผ./รองอธิบดี

ฝายวางแผนฯ 

กนผ./IT ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

ปละ 1 ครั้ง 

13 คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ทุกหนวยงาน หน.ทุกหนวยงาน หนวยงาน/IT ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

14 คูมือหรือมาตรฐานการใหบริการ ทุกหนวยงาน หน.ทุกหนวยงาน หนวยงาน/IT ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

15 ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ ทุกหนวยงาน

ท่ีใหบริการ 

หน.ทุกหนวยงาน หนวยงาน/IT ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

ปละ 1 ครั้ง 

16 รายงานผลการสํารวจความพึง

พอใจในการใหบริการ 

กมป./กนผ. ผอ.หนวยงาน หนวยงาน/IT ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

ปละ 1 ครั้ง 

17 E-Service ปชส./กบศ. ผอ.หนวยงาน หนวยงาน/IT ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

ใหทันสมัย 

18 แผนการใชจายงบประมาณ

ประจําป 

กนผ. ผอ.กนผ. กนผ./IT ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

ปละ 1 ครั้ง 

19 รายงานการกํากับติดตามการใช

จายงบประมาณประจําป รอบ 6 

เดือน 

กนผ. ผอ.กนผ. กนผ./IT ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

ทุก 6 เดือน 

20 รายงานผลการใชจายงบประมาณ

ประจําป 

กนผ. ผอ.กนผ. กนผ./IT ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

ปละ 1 ครั้ง 

21 แผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการ

จัดหาพัสดุ 

งานพัสดุ ผอ.กค. งานพัสดุ/IT ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

ปละ 1 ครั้ง 

22 ประกาศตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ

จัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 

งานพัสดุ ผอ.กค. งานพัสดุ/IT ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

 

23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจางหรือการ

จัดหาพัสดุรายเดือน 

 

งานพัสดุ ผอ.กค. งานพัสดุ/IT ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

เดือนละ 1 ครั้ง 
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มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

ท่ี ประเภทขอมูล 

ผูรับผิดชอบ 

ความถ่ีในการเผยแพร

ขอมูล จัดทําขอมูล 
รวบรวม/

ตรวจทาน 

เผยแพร

ขอมูลบน

เว็บไซต 

24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือ

การจัดหาพัสดุประจําป 

งานพัสดุ ผอ.กค. งานพัสดุ/IT ปละ 1 ครั้ง 

25 ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน กบค. ผอ.กบค กบค./IT ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

26 การดําเนินการตามนโยบายการ

บริหารทรัพยากรบุคคล 

กบค. ผอ.กบค กบค./IT ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

ปละ 1 ครั้ง 

27 หลักเกณฑการบริการและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 

กบค. ผอ.กบค กบค./IT ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

 

28 รายงานผลการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลประจําป 

กบค. ผอ.กบค กบค./IT ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

ปละ 1 ครั้ง 

29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง

รองเรียนการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ 

งานนิติกร ผอ.กบค กบค./IT ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

 

30 ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

งานนิติกร ผอ.กบค กบค./IT ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

 

31 ขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

งานนิติกร ผอ.กบค กบค./IT ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

ปละ 1 ครั้ง 

32 ชองทางการรับฟงความคิดเห็น ปชส./IT ผอ.หนวยงาน IT ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

33 การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม กนผ./กพน. ผอ.หนวยงาน IT ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

34 เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร งตส. รองอธิการบดีท่ี

ไดรับมอบหมาย 

IT ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน

ผูบริหารคนปจจุบัน 

35 การมีสวนรวมของผูบริหาร ผูบริหาร

ระดับสูง 

ผูบริหารระดับสูง IT ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

ปละ 1 ครั้ง 

36 การประเมินความเส่ียงการทุจริต

ประจําป 

คกก.

ประเมิน

ความเส่ียงฯ 

คกก.ประเมิน

ความเส่ียงฯ 

IT ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

ปละ 1 ครั้ง 

37 การดําเนินการเพื่อจัดการความ

เส่ียงการทุจริต 

คกก.ประเมิน

ความเสี่ยงฯ 
คกก.ประเมิน

ความเส่ียงฯ 

IT ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

ท่ี ประเภทขอมูล 
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ความถ่ีในการเผยแพร

ขอมูล จัดทําขอมูล 
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ตรวจทาน 

เผยแพร

ขอมูลบน

เว็บไซต 

38 การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร งตส. คกก.ITA IT ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

39 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต งตส. คกก.ITA IT ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

ปละ 1 ครั้ง 

40 รายงานการกํากับติดตามการ

ดําเนินการปองกันการทุจริต

ประจําป รอบ 6 เดือน 

งตส. คกก.ITA IT ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

ทุก 6 เดือน 

41 รายงานผลการดําเนินการปองกัน

การทุจริตประจําป 

งตส. คกก.ITA IT ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

ปละ 1 ครั้ง 

42 มาตรการสงเสริมคุณธรรมและ

ความโปรงใสภายในหนวยงาน 

งตส. คกก.ITA IT ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

 43 การดําเนินการตามมาตรการ

สงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส

ภายในหนวยงาน 

งตส. คกก.ITA IT ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


