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ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการด าเนินงานเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ครั้งที่ 1/2564 

วันที่ 20 มกราคม 2564  เวลา 13.30 น. 
รูปแบบ Online ด้วยระบบ ZOOM 

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

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  1.1 ค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงานเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ใ น การด า เ นิ น ง านของหน่ ว ย ง านภาครั ฐ  ( Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 4.1 รายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

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

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 5.1 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 5.2 แนวทางด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  

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

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 ค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงานเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 

https://qa.chandra.ac.th/files/pdf/ann/2563/1212-
2563_%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8
0%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E

0%B8%99_ITA_%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A2564.pdf 

 
 

1.2 ................................................................................................................................... 
1.3 ............................................................................................................. ...................... 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 

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

https://qa.chandra.ac.th/files/pdf/ann/2563/1212-2563_%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99_ITA_%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A2564.pdf
https://qa.chandra.ac.th/files/pdf/ann/2563/1212-2563_%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99_ITA_%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A2564.pdf
https://qa.chandra.ac.th/files/pdf/ann/2563/1212-2563_%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99_ITA_%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A2564.pdf
https://qa.chandra.ac.th/files/pdf/ann/2563/1212-2563_%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99_ITA_%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A2564.pdf
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
ไม่มี 

 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 4.1 รายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ประกาศปฏิทินการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้

หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA สามารถใช้ประกอบการวางแผนเตรียมการประเมินตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีรายละเอียดตาม QR code หรือ Link นี้ 

 
https://drive.google.com/file/d/1QdgjJQ3W0ycPgZZfSBEJtHzTCIUxhAzf/view?usp=sharing 
 

ส าหรับคู่มือการประเมิน ITA 2564 ทางส านักงาน ป.ป.ช. จะเปิดให้หน่วยงานดาวน์โหลดในช่วง
กลางเดือนมกราคมนี้ ทางเว็บไซต์ itas.nacc.go.th  และจะจัดส่งคู่มือให้แก่ทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมการ
ประเมินภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้ ตัวชี้วัดและข้อค าถามการประเมินยังคงเดิม มีการปรับถ้อยค า
ให้ชัดเจนขึ้นเพียงเล็กน้อย เพ่ือให้หน่วยงานเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการเพิ่มขั้นตอนการชี้แจง
และยืนยันการตอบแบบวัด OIT เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานได้ชี้แจงเพิ่มเติมต่อคณะที่ปรึกษาในกรณีที่ไม่
เห็นด้วยกับการตรวจให้คะแนนตามแบบวัด OIT และเพ่ือให้หน่วยงานได้รับแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา
ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ในการประเมินปีต่อไป โดยรูปแบบวิธีการชี้แจงเพ่ิมเติมจะแจ้งให้ทราบในโอกาส
ต่อไป 
 
หมายเหตุ : เพ่ิมเติมรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตาม qr code นี้ 

 
https://drive.google.com/file/d/1ZZMUu3iDlvfgoJtyhRAWe6XkjxTC5Str/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1QdgjJQ3W0ycPgZZfSBEJtHzTCIUxhAzf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZZMUu3iDlvfgoJtyhRAWe6XkjxTC5Str/view?usp=sharing
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จึงเสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือทราบ 
 
 มติคณะกรรมการฯ 
    รับทราบ  ................................................................................ 
    ข้อเสนอแนะ ........................................................................... 
 

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

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

............................................................................................................................. ....................................... 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

5.1 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
( Integrity and Transparency Assessment: ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ  

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยฯ มีผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 
เท่ากับ 92.22 ระดับ A จัดอยู่ในอันดับที่ 8 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้งหมด 38 สถาบัน และอันดับที่ 14 
ของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งหมด 83 สถาบัน 

 
รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมหน้าถัดไป 
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รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
------------------------------------------------------------- 

 
 ตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตามกรอบการประเมิน 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การปฏิบัติหน้าที่ 2) การใช้งบประมาณ 3) การใช้อ านาจ 
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 6) คุณภาพการด าเนินงาน 7) ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 8) การปรับปรุงระบบการท างาน 9) การเปิดเผยข้อมูล และ 10) การป้องกันการทุจริต ด้วยวิธีการ
ประเมิน 3 แบบ ได้แก่ 
 1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรที่มีต่อมหาวิทยาลัย ด้านการปฏิบัติหน้าที่  การใช้
งบประมาณ การใช้อ านาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) เป็นการประเมินการรับรู้ของนักศึกษา ศิษย์เก่า บัณฑิต ผู้รับบริการ ผู้ใช้บัณฑิต ชุมชน 
และร้านค้าประกอบการ ที่มีต่อมหาวิทยาลัย ด้านคุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการ
ปรับปรุงระบบการท างาน 
 3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) เป็นการประเมินเอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงกระบวนการปฏิบัติงาน ด้านการเปิดเผย
ข้อมูล และการป้องกันการทุจริต พร้อมทั้งต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนทั่วไป
สามารถเข้าถึงได ้
 โดยการประเมินทั้ง 3 แบบ จะด าเนินการผ่านระบบ ITA System: ITAS ซึ่งขณะนี้ส านักงาน ป.ป.ช. 
ได้ด าเนินการรวบรวม วิเคราะห์ และประเมินผลตามรูปแบบการประเมิน พร้อมทั้งได้มีการรายงานผลคะแนน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลคะแนนเท่ากับ 92.22 ระดับ A จัดอยู่ในอันดับที่ 8 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ทั้งหมด 38 สถาบัน และอันดับที่ 14 ของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งหมด 83 สถาบัน 
 
  



7 

1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม 
 

 
 
 
2. เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จันทรเกษม เท่ากับ 92.22 คะแนน มีผลการประเมินอยู่ใน ระดับ A ตามเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 

ระดับ 
ผลการประเมิน 

ระดับ AA ระดับ A ระดับ B ระดับ C ระดับ D ระดับ E ระดับ F 

ช่วงคะแนน 95 - 100 85 - 
94.99 

75 - 
84.99 

65 - 
74.99 

55 - 
64.99 

50 - 
54.99 

0 - 
49.99 

 
 
  

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ผลคะแนน 81.48 80.35 88.61 91.36 92.22

70

75

80

85

90

95
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3. ผลคะแนนการประเมินฯ ประเภทสถาบันอุดมศึกษา 15 อันดับคะแนนสูงสุด ระดับประเทศ 
 

อันดับที่ สถาบัน คะแนน 
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 98.73 
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 98.10 
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ 96.37 
4 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 95.97 
5 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 95.83 
6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 94.09 
7 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 93.93 
8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 93.49 
9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 93.38 
10 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 93.11 
11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 92.43 
12 มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 92.39 
13 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 92.30 
14 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 92.22 
15 มหาวิทยาลัยพะเยา 92.13 

 
 
4. รายละเอียดผลคะแนนการประเมินฯ รายตัวชี้วัด (จากมากไปหาน้อย) 
 

อันดับ ตัวช้ีวัด คะแนน วิธีการประเมิน (IIT, EIT, OIT) 
1 การป้องกันการทุจริต 100.00 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
2 การเปิดเผยข้อมูล 95.28 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
3 การปฏิบัติหน้าที่ 95.15 การรับรู้ของบุคลากรภายใน (IIT) 
4 การใช้อ านาจ 92.18 การรับรู้ของบุคลากรภายใน (IIT) 
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 91.49 การรับรู้ของบุคลากรภายใน (IIT) 
6 การใช้งบประมาณ 90.79 การรับรู้ของบุคลากรภายใน (IIT) 
7 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 89.80 การรับรู้ของบุคลากรภายใน (IIT) 
8 การปรับปรุงการท างาน 85.85 การรับรู้ของบุคลากรภายนอก (EIT) 
9 คุณภาพการด าเนินงาน 85.10 การรับรู้ของบุคลากรภายนอก (EIT) 
10 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 85.06 การรับรู้ของบุคลากรภายนอก (EIT) 
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5. ข้อเสนอแนะจากการเก็บข้อมูลตามวิธีการประเมิน 3 รูปแบบ 
 5.1 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
  1.1 การสอบบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ควรออกข้อสอบ ภาค ข 
เป็นข้อสอบเฉพาะทาง ของสายอาชีพนั้นๆ ไม่ควรเป็นข้อสอบทั่วไป เช่น ต าแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
ข้อสอบ ภาค ข ทั้งส่วนข้อเขียน และส่วนปฏิบัติควรเป็นข้อสอบเฉพาะทางของนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
ไม่ใช่ออกข้อเขียน เป็นเฉพาะทาง แต่ส่วนปฏิบัติเป็นข้อสอบ Computer ในโปรแกรม Office ทั่วไป เช่น 
Word Excel Power point เป็นต้น เพราะต าแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาใช้โปรแกรมในการท างาน คือ 
โปรแกรมตัดต่อภาพ เสียง การแต่งภาพ หรือควบคุมดูแลโสตทัศนูปกรณ์ 
  1.2 ควรมีการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการจัดซื้อจัดจ้างให้ดียิ่งขึ้น 
 
 5.2 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

2.1 ควรจะท าการปรับปรุง/สร้างใหม่ ให้บรรยากาศในรั้วมหาวิทยาลัยดูดีน่าอยู่ขึ้น เช่น 
อาคารเรียน ลานกิจกรรม ลานจอดรถ ทางเท้า ห้องน้ า และที่ควรปรับปรุงที่สุดคือบ่อน้ า เพราะดูทรุดโทรม
และไม่สวยงาม รวมถึงสถานที่ส่วนรวม ส าหรับอ่านหนังสือ/ติวหนังสือ อยากให้ทางมหาวิทยาลัยจัดพ้ืนที่ 
ในส่วนนี้เพิ่ม 

2.2 ควรมีการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง และงบประมาณรายรับ – รายจ่าย อย่างเคร่งครัด 
โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
 
 5.3 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
  - 
 

** เพิ่มเติมประเด็นทีไ่ม่ได้คะแนนตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
ตัวช้ีวัด เหตุผลที่ไม่ได้คะแนน 

O8 
Q&A 

ไม่แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลและ
หน่วยงานตอบข้อค าถามที่ชัดเจน โดยอาจอยู่ในรูปแบบ 
กล่องข้อความ/web broad 

O15 
ไม่แสดงข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ ใน
ปีงบประมาณ 2563 

ไม่แสดงข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

O38 
การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร 

ส านักงาน ป.ป.ช. ยกเว้นการประเมินฯ ในตัวชี้วัดนี้ โดยไม่น าคะแนน
มาเป็นตัวหาร เนื่องจากสถานการณ์ COVID – 19 เมื่อปี พ.ศ. 2563 
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6. ประกาศส านักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(ประภทสถาบันอุดมศึกษา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
https://drive.google.com/file/d/1i-X9F9_8xSh4OipGlMCtZ05oyhOJhMCV/view?usp=sharing 

 

7. มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ในคราวประชุมครั้งที่ 19/2563 
เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ได้พิจารณาผลประเมินฯ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ในคราวประชุมครั้งที่ 19/2563 เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งมีมติที่ประชุมตาม Link นี้ 
 
https://drive.google.com/file/d/10snLjud7FxElNcUfs3760h3LkIitJjoY/view?usp=sharing 
 

จึงเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อทราบ และพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

 มติคณะกรรมการฯ 
    รับทราบ  ................................................................................ 
    ข้อเสนอแนะ ............................................................................ 
 

มอบผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดแก้ไขและปรับปรุงการด าเนินงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินฯ เช่น การ
ปรับปรุงรูปแบบ Q&A , การปรับปรุงรูปแบบการรายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ เป็นปีงบประมาณ 
เป็นต้น  
  

https://drive.google.com/file/d/1i-X9F9_8xSh4OipGlMCtZ05oyhOJhMCV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10snLjud7FxElNcUfs3760h3LkIitJjoY/view?usp=sharing
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5.2 แนวทางด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 แนวทางด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดท าเพ่ือก าหนด
กิจกรรมการด าเนินงาน ตามวิธีการประเมิน ITA 3 รูปแบบ ได้แก่ 
  1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) รายละเอียดตามแบบประเมิน IIT ตาม qr code ดังนี้ 
  2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) 
  3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) 

 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_IgE2CLILDhbaEXUgxkaCtBH2fu9MjD8pMxwWRekLzY
/edit?usp=sharing 

 
 
 จึงเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อทราบ และพิจารณาแนวทางด าเนินงาน ดังนี้ 
 1. ผู้แทนจากคณะ/หน่วยงาน น าแบบส ารวจ EIT และ IIT ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(ผู้บริหาร อาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่ ) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง 
ผู้ประกอบการ ชุมชน ฯลฯ) ตอบแบบส ารวจตามแบบฟอร์ม ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 
  2. การรายงานผลการด าเนินงาน OIT ตามค าสั่งผู้รับผิดชอบ O1 – O43 ให้เสร็จสิ้นภายใน

เดือน เมษายน 2564 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_IgE2CLILDhbaEXUgxkaCtBH2fu9MjD8pMxwWRekLzY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_IgE2CLILDhbaEXUgxkaCtBH2fu9MjD8pMxwWRekLzY/edit?usp=sharing
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 มติคณะกรรมการฯ 
    เห็นชอบ  ................................................................................ 
    ข้อเสนอแนะ ............................................................................ 
 

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

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

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

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

5.3 ปฏิทินการด าเนินงานเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

เพ่ือแจ้งคณะกรรมการทราบ และพิจารณาปฏิทินการด าเนินงานเตรียมการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามรายละเอียด ดังนี้ 

รายการด าเนินงาน วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ 
1. ทบทวน/แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานเตรียมการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ธ.ค. 2563 ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการ 

2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 คร้ังท่ี 1 (เพื่อทราบผลปี พ.ศ. 2563 และก าหนดแนวทาง
ปี พ.ศ. 2564) 

ม.ค. 2564 คณะกรรมการ 

3. ลงทะเบียนการประเมิน และน าเข้าข้อมูลประกอบการประเมิน ตามขั้นตอน ดังนี้ 
    3.1 ผู้ดูแลระบบและผู้บริหารลงทะเบียนการประเมิน 
    3.2 ผู้ดูแลระบบน าเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก 
    3.3 ผู้บริหารตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและข้อมูลผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

ก.พ. – มี.ค. 
2564 

ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการ 

4. สัมมนา เรื่อง การสร้างวัฒนธรรมคุณธรรม ความสุจริต และความโปร่งใส 
ในองค์กร (ก ากับติดตามผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

มี.ค. 2564 ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการ 

5. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 คร้ังท่ี 2 (ติดตามผลการด าเนินงาน OIT และส ารวจสภาพ
ปัญหาและอุปสรรค เพื่อหาแนวทางแก้ไข) 

พ.ค. 2564 คณะกรรมการ และ
หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ OIT 
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รายการด าเนินงาน วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ 
6. ด าเนินงานประเมิน IIT EIT และ OIT พ.ค. – มิ.ย. 

2564 
ส านักงาน ป.ป.ช. 

7. ประสานการยืนยันการประเมิน OIT มิ.ย. 2564 ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการ 

8. ประกาศผลการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส.ค. 2564 ส านักงาน ป.ป.ช. 
9. รายงานผลคะแนนฯ ต่อที่ประชุม กบม. ก.ย. 2564 ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการ 

 
จึงเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา 

 มติคณะกรรมการฯ 
    เห็นชอบ  ................................................................................ 
    ข้อเสนอแนะ ............................................................................ 
 

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

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................................. ...... 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 

6.1 ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
 
 มติคณะกรรมการฯ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................ ......................................................................................................  


