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ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการด าเนินงานเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ครั้งที่ 1/2565 

วันศุกร์ที ่28 มกราคม 2565  เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 
รูปแบบออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม ZOOM) 

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

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
  4.1 ค ำสั่งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนเตรียมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 

ในกำรด ำ เนิน งำนของหน่ วยงำนภำครั ฐ  ( Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2565 

  4.2 รำยละเอียดกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 5.1 รำยงำนผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน

ภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
จันทรเกษม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 5.2 แนวทำงกำรก ำกับ และติดตำมผลกำรด ำเนินงำน ตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  

 5.3 ปฏิทินกำรด ำเนินงำนเตรียมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: 
ITA) มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
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ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการด าเนินงานเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ครั้งที่ 1/2565 

วันศุกร์ที ่28 มกราคม 2565  เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 
รูปแบบออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม ZOOM) 

............................................................................................................................. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 ................................................................................................................................... 
1.2 ............................................................................................................. ...................... 
1.3 ............................................................................................................................ ....... 
1.4 ............................................................................................................................. ...... 
1.5 .................................................................................................................... ............... 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 

ไม่มี 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 

ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 4.1 ค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงานเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 ตำมที่ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำได้ประสำนรำยชื่อผู้รับผิดชอบตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง พร้อมเสนอ
มหำวิทยำลัยเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนฯ ตำม Link นี้ 
https://qa.chandra.ac.th/files/pdf/ann/2565/69-2565_คณะกรรมกำรด ำเนินงำน-ITA.pdf 
(รายละเอียดตามเอกสารนอกวาระ 4.1) 
 

จึงเสนอคณะกรรมกำรฯ เพ่ือทรำบ 
 
 มติคณะกรรมการฯ 
    รับทรำบ  ................................................................................  
    ข้อเสนอแนะ ........................................................................... 
 

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

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

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

https://qa.chandra.ac.th/files/pdf/ann/2565/69-2565_คณะกรรมการดำเนินงาน-ITA.pdf
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 4.2 รายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ตำมที่ส ำนักงำน ป.ป.ช. ประกำศปฏิทินกำรประเมิน ITA ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 และคู่มือ

กำรประเมิน ITA 2565 แล้วนั้น ซึ่งในรำยละเอียดภำพรวมกำรประเมิน ITA ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
ยังคงก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินงำนที่เชื่อมโยงและต่อเนื่องจำกกำรประเมินในปีที่ผ่ำนมำ เพ่ือให้หน่วยงำน
ที่เข้ำร่วมกำรประเมินได้มีกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนตำมกรอบและหลักเกณฑ์กำรประเมิน ITA ได้อย่ำง
ต่อเนื่อง กำรปรับปรุงพัฒนำตนเองในช่วงระยะเวลำที่ผ่ำนมำ สำมำรถส่งผลต่อผลกำรประเมินของหน่วยงำน
และสำมำรถเปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลำที่ผ่ำนมำได้อย่ำงชัดเจน อย่ำงไรก็ตำม กำรประเมิน ITA ในปีนี้มี
กำรปรับเปลี่ยนที่ส ำคัญบำงประกำร ได้แก่  

 การปรับกลไกด าเนินการประเมิน  ส ำนักงำน ป.ป.ช. จะเป็นหน่วยเก็บข้อมูลและ 
ประเมินผลหลัก โดยก ำกับติดตำมและให้ค ำแนะน ำร่วมกับหน่วยงำนก ำกับติดตำมกำรประเมิน ได้แก่ 
ส ำนักงำน ป.ป.ท. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 

 การปรับระยะเวลาในบางขั้นตอน กำรเพ่ิมระยะเวลำของกำรเปิดโอกำสให้บุคลำกรภำครัฐ
และประชำชนผู้รับบริกำรจำกภำครัฐได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรสะท้อนควำมคิดเห็นเพ่ือพัฒนำกำรบริหำรงำน
ภำครัฐให้ดียิ่งขึ้น 

 การปรับประเด็นการประเมินในแบบวัด OIT บางข้อ ควำมร่วมมือกันระหว่ำงส ำนักงำน ป.ป.ช.  
และส ำนักงำน ป.ป.ท. ในกำรขับเคลื่อนนโยบำยไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และปรับองค์ประกอบของ
กำรตรวจประเมินในบำงข้อให้มีควำมชัดเจนมำกยิ่งขึ้น 
 กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ได้ก ำหนดกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินงำน 
ที่เชื่อมโยงและต่อเนื่องจำกกำรประเมินในปีที่ผ่ำนมำ และพัฒนำกำรเก็บข้อมูลอย่ำงรอบด้ำนและหลำกหลำย
มิติ กำรก ำหนดระเบียบวิธีกำรประเมินผลที่เป็นไปตำมหลักกำรทำงสถิติและทำงวิชำกำร เพ่ือเกิดผลกำร
ประเมินให้สะท้อนสุขภำวะขององค์กรในด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใส โดยมีรูปแบบกำรเก็บข้อมูลจำก 
3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 กำรเก็บข้อมูลจำกบุคลำกรในหน่วยงำนภำครัฐ (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) โดยเปิดโอกำสให้บุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัยทุกระดับที่ปฏิบัติงำนมำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี  
ได้มีโอกำสสะท้อนและแสดงควำมคิดเห็นต่อคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนตนเอง จำกกำรสอบถำม
กำรรับรู้และควำมคิดเห็น 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  ตัวชี้วัด 1 กำรปฏิบัติหน้ำที่ 
  ตัวชี้วัด 2 กำรใช้งบประมำณ 
  ตัวชี้วัด 3 กำรใช้อ ำนำจ 
  ตัวชี้วัด 4 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 
  ตัวชี้วัด 5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 
 ส่วนที่ 2 กำรเก็บข้อมูลจำกผู้รับบริกำรหรือผู้ติดต่อหน่วยงำนภำครัฐ (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) โดยเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำรหรือผู้ติดต่อหน่วยงำน เช่น นักศึกษำ 
ศิษย์เก่ำ ผู้ปกครอง ผู้ประกอบกำร ชุมชน เป็นต้น ในช่วงปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ได้มีโอกำสสะท้อนและ
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แสดงควำมคิดเห็นต่อกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย จำกกำรสอบถำมกำรรับรู้และควำมคิดเห็น 3 ตัวชี้วัด 
ได้แก่ 
  ตัวชี้วัด 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน 
  ตัวชี้วัด 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 
  ตัวชี้วัด 8 กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 
 ส่วนที่ 3 กำรเปิดเผยข้อมูลทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำน (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) เป็นกำรตรวจสอบระดับกำรเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงำนภำครัฐที่เผยแพร่ไว้ทำงหน้ำ
เว็บไซต์หลักของมหำวิทยำลัย โดยมีคณะที่ปรึกษำกำรประเมิน ITA ในฐำนะผู้เชี่ยวชำญและคนกลำง (Third 
party) เป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลและให้คะแนน พร้อมข้อเสนอแนะตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินที่ก ำหนด  
แบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  ตัวชี้วัด 9 กำรเปิดเผยข้อมูล 
   ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพื้นฐำน 
   ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2 กำรบริหำรงำน 
   ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.3 กำรบริหำรเงินงบประมำณ 
   ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.4 กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส และกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
  ตัวชี้วัด 10 กำรป้องกันกำรทุจริต 
   ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 กำรด ำเนินกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริต 
   ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.2 มำตรกำรภำยในเพ่ือป้องกันกำรทุจริต 
 
หมายเหตุ : คู่มือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ตำม Link นี้ 
https://drive.google.com/file/d/1jKC7PiNi22NADaAU_eBW1-ksBjfGshnc/view?usp=sharing 
(รายละเอียดตามเอกสารนอกวาระ 4.2) 

 
  

https://drive.google.com/file/d/1jKC7PiNi22NADaAU_eBW1-ksBjfGshnc/view?usp=sharing
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จึงเสนอคณะกรรมกำรฯ เพ่ือทรำบ 
 
 มติคณะกรรมการฯ 
    รับทรำบ  ................................................................................ 
    ข้อเสนอแนะ ........................................................................... 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................................................  
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
5.1 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

( Integrity and Transparency Assessment: ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยฯ  

โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 มหำวิทยำลัยฯ มีผลกำรประเมินระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสฯ 
เท่ากับ 93.90 ระดับ A จัดอยู่ในอันดับที่ 6 ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ ทั้งหมด 38 สถำบัน และอันดับที่ 13 
ของสถำบันอุดมศึกษำ ทั้งหมด 83 สถำบัน 

 
รำยละเอียดในเอกสำรประกอบกำรประชุมหน้ำถัดไป 
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รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
------------------------------------------------------------- 

 
  ตำมที่ส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้ประกำศผลประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ตำมกรอบกำรประเมิน 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) กำรปฏิบัติหน้ำที่ 2) กำรใช้งบประมำณ 3) กำรใช้อ ำนำจ 
4) กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 5) กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 6) คุณภำพกำรด ำเนินงำน 7) ประสิทธิภำพกำร
สื่อสำร 8) กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 9) กำรเปิดเผยข้อมูล และ 10) กำรป้องกันกำรทุจริต ด้วยวิธีกำร
ประเมิน 3 แบบ ได้แก่ 
 1. แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) เป็นกำรประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรที่มีต่อมหำวิทยำลัย ด้ำนกำรปฏิบัติหน้ำที่  กำรใช้
งบประมำณ กำรใช้อ ำนำจ กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร และกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 
 2. แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) เป็นกำรประเมินกำรรับรู้ของนักศึกษำ ศิษย์เก่ำ บัณฑิต ผู้รับบริกำร ผู้ใช้บัณฑิต ชุมชน 
และร้ำนค้ำประกอบกำร ที่มีต่อมหำวิทยำลัย ด้ำนคุณภำพกำรด ำเนินงำน ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร และกำร
ปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 
 3. แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) เป็นกำรประเมินตำมเอกสำร/หลักฐำน ที่แสดงถึงกระบวนกำรปฏิบัติงำน ด้ำนกำร
เปิดเผยข้อมูล และกำรป้องกันกำรทุจริต พร้อมทั้งต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวต่อสำธำรณะ เพ่ือให้ประชำชน
ทั่วไปสำมำรถเข้ำถึงได ้
 โดยกำรประเมินทั้ง 3 แบบ จะด ำเนินกำรผ่ำนระบบ ITA System: ITAS ซึ่งขณะนี้ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
ได้ด ำเนินกำรรวบรวม วิเครำะห์ และประเมินผลตำมรูปแบบกำรประเมิน พร้อมทั้งได้มีกำรรำยงำนผลคะแนน
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม
เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลคะแนนเท่ำกับ 93.90 ระดับ A จัดอยู่ในอันดับที่ 6 ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
ทั้งหมด 38 สถำบัน และอันดับที่ 13 ของสถำบันอุดมศึกษำ ทั้งหมด 83 สถำบัน 
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1. ผลคะแนนการประเมินฯ ประเภทสถาบันอุดมศึกษา 15 อันดับคะแนนสูงสุด ระดับประเทศ 
อันดับที่ สถาบัน คะแนน 

1 มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุร ี 99.29 
2 มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 98.50 
3 มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูม ิ 98.17 
4 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 96.52 
5 สถำบันเทคโนโลยีจิตรลดำ 96.03 
6 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 95.69 
7 มหำวิทยำลัยพะเยำ 94.96 
8 มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง 94.96 
9 สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 94.86 
10 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎรธ์ำนี 94.73 
11 มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม 94.56 
12 สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 94.29 
13 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 93.90 
14 มหำวิทยำลัยนรำธิวำสรำชนครินทร์ 93.44 
15 มหำวิทยำลัยรำชภัฏล ำปำง 93.44 

 

 
 

2. รายละเอียดผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏจันทรเกษม 

ผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
จันทรเกษม เท่ำกับ 93.90 คะแนน มีผลกำรประเมินอยู่ใน ระดับ A ตำมเกณฑ์กำรประเมิน 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 
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 รำยละเอียดผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสฯ รำยตัวชี้วัด (จำกมำกไปหำน้อย) 
 

อันดับ ตัวช้ีวัด คะแนน วิธีการประเมิน (IIT, EIT, OIT) 
1 กำรเปิดเผยข้อมูล 100.00 กำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT) 
2 กำรป้องกันกำรทุจริต 100.00 กำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT) 
3 คุณภำพกำรด ำเนินงำน 93.18 กำรรับรู้ของบุคลำกรภำยนอก (EIT) 
4 กำรปฏิบัติหน้ำที่ 92.52 กำรรับรู้ของบุคลำกรภำยใน (IIT) 
5 กำรปรับปรุงกำรท ำงำน 92.17 กำรรับรู้ของบุคลำกรภำยนอก (EIT) 
6 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 91.56 กำรรับรู้ของบุคลำกรภำยนอก (EIT) 
7 กำรใช้อ ำนำจ 87.45 กำรรับรู้ของบุคลำกรภำยใน (IIT) 
8 กำรใช้งบประมำณ 86.58 กำรรับรู้ของบุคลำกรภำยใน (IIT) 
9 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 85.59 กำรรับรู้ของบุคลำกรภำยใน (IIT) 
10 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 84.74 กำรรับรู้ของบุคลำกรภำยใน (IIT) 

 
 ทั้งนี้ มีผลคะแนนเฉลี่ยรวมของวิธีกำรสอบถำมควำมคิดเห็นจำกผู้บริหำร/อำจำรย์/บุคลำกร ( IIT) 
เท่ำกับ 87.37 คะแนน กำรสอบถำมควำมคิดเห็นจำกนักศึกษำ/ชุมชน/ศิษย์เก่ำ (EIT) เท่ำกับ 92.30 คะแนน 
และกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะทำงเว็บไซต์ (OIT) เท่ำกับ 100 คะแนน 
 
3. แนวทางการปรับปรุง/พัฒนาจากผลการประเมิน (ตำมข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบควำมคิดเห็น และ
ประเด็นข้อค ำถำมท่ีได้คะแนนน้อย) 
 กำรวิเครำะห์ผลประเมิน เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำในจุดที่ยังคงเป็นปัญหำ หำกมีกำรวำงแผน แก้ไข และ
ปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง คำดหมำยได้ว่ำมหำวิทยำลัยจะสำมำรถยกระดับกำรด ำเนินงำนตำมหลักคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสได้อย่ำงมีสัมฤทธิ์ผล รวมถึงสำมำรถสร้ำงควำมเชื่อมั่นศรัทธำ สร้ำงควำมไว้วำงใจแก่สำธำรณชน
ได้มำกยิ่งขึ้นในปีต่อไป ทั้งนี้ ประเด็นที่ควรมีกำรเปิดเผย หรือบริหำรจัดกำรให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่ 
 1. กำรส่งเสริมให้มีกำรน ำผลกำรตรวจสอบ ทั้งจำกส ำนักงำนตรวจสอบภำยในของมหำวิทยำลัย และ
องค์กร/หน่วยงำนตรวจสอบจำกภำยนอก ไปปรับปรุงกำรท ำงำน เพ่ือป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำน 
 2. กำรทบทวนกระบวนกำรประเมินควำมเสี่ยงที่อำจก่อกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำนภำยใน
มหำวิทยำลัย และกำรน ำผลที่ได้จำกกำรประเมินควำมเสี่ยงไปจัดท ำแผนจัดกำรควำมเสี่ยง  เรื่อง กำรป้องกัน
กำรทุจริต รวมถึงกำรก ำกับ ติดตำมผลด ำเนินงำน และรำยงำนผลที่เกิดขึ้นต่อผู้บริหำรทรำบ 
 3. กำรเพ่ิมกลไกก ำกับหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง/กำรจัดหำ พัสดุ และกำร
ตรวจรับพัสดุที่โปร่งใสตรวจสอบได้ ไม่เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบกำรรำยใดรำยหนึ่ง 
 4. กำรส่งเสริมกำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่ให้บริกำรกับนักศึกษำ บุคคลภำยนอก หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภำยนอก รวมถึงกำรเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงพัฒนำกำรด ำเนินงำน/
กำรให้บริกำร เพ่ือให้งำนบริกำรมีควำมสะดวก ประหยัดเวลำ อันจะส่งผลให้เกิดควำมพึงพอใจต่อกำรรับ
บริกำรจำกมหำวิทยำลัยมำกยิ่งขึ้น 
 5. กำรเผยแพร่ข้อมูลของมหำวิทยำลัยที่เข้ำถึงง่ำย ไม่ซับซ้อน และเพ่ิมช่องทำงที่หลำกหลำยมำกขึ้น 
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 6. กำรส่งเสริมกลไกกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนรำยบุคคลตำมระดับคุณภำพของผลงำน อย่ำง
เหมำะสม ถูกต้อง และเป็นธรรม 
 
4. ผลการส ารวจด้านความสุขในการท างานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 
 
5. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม 
 

 

81.48 80.35 

88.61 
91.36 

92.22 
93.90 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

    

ร้อยละ 0.00 ร้อยละ 3.53 ร้อยละ 65.88 ร้อยละ 30.59 



12 

6. ข้อเสนอแนะภาพรวม เพื่อปรับปรุงการด าเนินงาน 
1. ควรมีกำรประชุมหำแนวทำงจำกหน่วยงำนหรือคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้องในกำรน ำข้อเสนอแนะ

บำงประเด็นที่สำมำรถด ำเนินกำรแล้ว เกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรม เพ่ือปรับปรุงและยกระดับกำรด ำเนินงำนตำม
หลักคุณธรรมและควำมโปร่งใสของมหำวิทยำลัยได้อย่ำงมีสัมฤทธิผลยิ่งขึ้น 

2. ควรเพ่ิมช่องทำงประชำสัมพันธ์ที่แสดงให้เห็นถึงกำรบริหำรงำน และกำรด ำเนินงำนของ
มหำวิทยำลัย ที่โปร่งใสและมีคุณธรรมต่อสำธำรณะให้มำกขึ้น 

3. ควรทบทวนคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของมหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 เพ่ือวำงแผน ก ำกับ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

 
7. มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (กบม.) ในคราวประชุมครั้งที่ 
15/2564 วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 ได้เสนอให้ปรังปรุงเรื่องกำรสื่อสำรเพ่ือให้บุคลำกรภำยในรับทรำบ
กำรด ำเนินงำนในเรื่องต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัยให้ทั่วถึงมำกข้ึน เนื่องจำกคะแนน IIT มีน้อยกว่ำ EIT 
(มติที่ประชุม กบม. ตามเอกสารนอกวาระ 5.1) ตำม Link ดังนี้ 
https://drive.google.com/file/d/1BeXA6uL01gJidgxBb-g2tZr9ByCXgyrL/view?usp=sharing 
 

จึงเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อทราบ และพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

 มติคณะกรรมการฯ 
    รับทรำบ  ................................................................................ 
    ข้อเสนอแนะ  
1. ควรจัดท ำแผนปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 โดยด ำเนินกำรร่วมกับแผนกำรป้องกันกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
2. ควรประชำสัมพันธ์เพ่ือให้บุคลำกรภำยในรับทรำบกำรด ำเนินงำนในเรื่องต่ำงๆ เช่น กำรใช้อ ำนำจ กำรใช้
งบประมำณ กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร ของมหำวิทยำลัยให้ทั่วถึงมำกข้ึน 
 

  

https://drive.google.com/file/d/1BeXA6uL01gJidgxBb-g2tZr9ByCXgyrL/view?usp=sharing
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 5.2 แนวทางการก ากับ และติดตามผลการด าเนินงาน ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 แนวทำงกำรก ำกับ และติดตำมผลกำรด ำเนินงำน ตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 จัดท ำเพ่ือก ำหนดกิจกรรมกำรด ำเนินงำน ตำมวิธีกำรประเมิน ITA 3 รูปแบบ ได้แก่ 
  1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT)  
 (รายละเอียดตามเอกสารนอกวาระ 5.2 (1)) 
 
  2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT)  
 (รายละเอียดตามเอกสารนอกวาระ 5.2 (2)) 
 
  3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT)  
(รายละเอียดตามเอกสารนอกวาระ 5.2 (3)) 
 
 จึงเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อทราบ และพิจารณาแนวทางด าเนินงาน ดังนี้ 
 1. ผู้แทนจำกคณะ/หน่วยงำน น ำแบบส ำรวจ EIT และ IIT ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน 
(ผู้บริหำร อำจำรย์ หรือเจ้ำหน้ำที่ ) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (นักศึกษำ ศิษย์เก่ำ ผู้ปกครอง 
ผู้ประกอบกำร ชุมชน ฯลฯ) ตอบแบบส ำรวจตำมแบบที่ส ำนักงำน ป.ป.ช. ก ำหนด 
  2. กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน OIT ตำมค ำสั่งผู้รับผิดชอบ O1 – O43 ให้เสร็จสิ้นภำยใน
วันที่ 8 เมษำยน 2565 

 มติคณะกรรมการฯ 
    เห็นชอบ  ................................................................................ 
    ข้อเสนอแนะ ............................................................................ 
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5.3 ปฏิทินการด าเนินงานเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

เพ่ือแจ้งคณะกรรมกำรทรำบ และพิจำรณำปฏิทินกำรด ำเนินงำนเตรียมกำรประเมินคุณธรรมและ 
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ตำมรำยละเอียด ดังนี้ 

รายการด าเนินงาน วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนเตรียมกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2565 ครั้งที่ 1/2565 

28 ม.ค. 2565 คณะกรรมกำรฯ ITA 

2. ลงทะเบียนใช้งำน และน ำเข้ำข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภำยในและภำยนอกประกอบกำรประเมิน (IIT, EIT) 

1 ม.ค. – 28 ก.พ. 
2565 

ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะ
กรรมกำรฯ ITA 

3. ส่งข้อมูล OIT ในระบบ Google sheet  8 เม.ย. 2565 คณะกรรมกำรฯ ITA 
OIT 

4. เก็บข้อมูลกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ โดยผู้ดูแลระบบท ำ
กำรกรอกรำยงำนข้อมูลที่เปิดเผยข้อมูลสำธำรณะตำมแบบวัด 
OIT และผู้บริหำรตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลกำรเปิดเผย 
ข้อมูลสำธำรณะตำมแบบวัด OIT 

1 มี.ค. – 30 
เม.ย. 2565 

คณะกรรมกำรฯ ITA 

5. เก็บข้อมูลแบบวัด IIT และ EIT โดยคณะกรรมการที่
รับผิดชอบ ด าเนินการเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ช่องทำง
กำรตอบแบบวัด IIT และ EIT รวมถึงติดตำมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภำยในและภำยนอกในกำรตอบแบบส ำรวจ 

1 มี.ค. – 31 พ.ค. 
2565 

คณะกรรมกำรฯ ITA 

6. ให้คะแนนกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะตำมหลักเกณฑ์ท่ี
ก ำหนด 

1 – 31 พ.ค. 
2565 

คณะที่ปรึกษำ 
โดยส ำนักงำน ป.ป.ช. 

7. ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนเตรียมกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2565 ครั้งที่ 2/2565 
 

มิ.ย. 2565 คณะกรรมกำรฯ ITA 

8. ชี้แจงข้อมูลเพ่ิมเติม (กรณีที่มหำวิทยำลัยไม่เห็นด้วยกับ 
ผลคะแนน OIT) 
 

1 – 15 มิ.ย. 
2565 

คณะกรรมกำรฯ ITA 

9. พิจำรณำข้อมูลเพ่ิมเติม (กรณีท่ีมีกำรด ำเนินงำนในข้อ 5) 16 – 30 มิ.ย. 
2565 

คณะที่ปรึกษำ 
โดยส ำนักงำน ป.ป.ช. 



15 

รายการด าเนินงาน วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ 
10. สรุปผลและจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมิน ITA ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 

1 – 31 ก.ค. 
2565 

ส ำนักงำน ป.ป.ช. 

11. ประกำศและเผยแพร่ผลคะแนน ITA ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 

1 – 31 ส.ค. 
2565 

ส ำนักงำน ป.ป.ช. 

 
หมายเหตุ : ปฏิทินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ที่ส ำนักงำน ป.ป.ช. ก ำหนด 
ตำม Link นี้ 
https://drive.google.com/file/d/1sCmRaq-Mcco1AH4VUXTKmaDDb3HOi7D6/view?usp=sharing 
(รายละเอียดตามเอกสารนอกวาระ 5.3) 

 
จึงเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา 

 มติคณะกรรมการฯ 
    รับทรำบ  ................................................................................ 
    ข้อเสนอแนะ ............................................................................ 
................................................................................ ..............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 

6.1 ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2565 
 
 มติคณะกรรมการฯ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................ ......................................................................................................  

https://drive.google.com/file/d/1sCmRaq-Mcco1AH4VUXTKmaDDb3HOi7D6/view?usp=sharing

