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รายงานการประชุม 
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) 

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

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ  ดุลสัมพันธ์ ประธานที่ประชุม พิจารณาเห็นว่าคณะกรรมการ
ด าเนินงานเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ครบองค์ประชุมแล้ว จึงเริ่มการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ไม่มี 
 
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 
 
 ตามที่ส านักประกันคุณภาพการศึกษาได้ประสานรายชื่อผู้รับผิดชอบตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมเสนอ
มหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการด าเนินงานฯ ตาม Link นี้ 
https://qa.chandra.ac.th/files/pdf/ann/2565/69-2565_คณะกรรมการด าเนินงาน-ITA.pdf 
(รายละเอียดตามเอกสารนอกวาระ 4.1) 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
  

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 

 
ตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ประกาศปฏิทินการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และคู่มือ

การประเมิน ITA 2565 แล้วนั้น ซึ่งในรายละเอียดภาพรวมการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ยังคงก าหนดแนวทางในการด าเนินงานที่เชื่อมโยงและต่อเนื่องจากการประเมินในปีที่ผ่านมา เพ่ือให้หน่วยงาน
ที่เข้าร่วมการประเมินได้มีการพัฒนาการด าเนินงานตามกรอบและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ได้อย่าง
ต่อเนื่อง การปรับปรุงพัฒนาตนเองในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา สามารถส่งผลต่อผลการประเมินของหน่วยงาน
และสามารถเปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม การประเมิน ITA ในปีนี้มี
การปรับเปลี่ยนที่ส าคัญบางประการ ได้แก่  

 การปรับกลไกด าเนินการประเมิน  ส านักงาน ป.ป.ช. จะเป็นหน่วยเก็บข้อมูลและ 
ประเมินผลหลัก โดยก ากับติดตามและให้ค าแนะน าร่วมกับหน่วยงานก ากับติดตามการประเมิน ได้แก่ 
ส านักงาน ป.ป.ท. ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 การปรับระยะเวลาในบางขั้นตอน การเพ่ิมระยะเวลาของการเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐ
และประชาชนผู้รับบริการจากภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นเพ่ือพัฒนาการบริหารงาน
ภาครัฐให้ดียิ่งขึ้น 

 การปรับประเด็นการประเมินในแบบวัด OIT บางข้อ ความร่วมมือกันระหว่างส านักงาน ป.ป.ช.  
และส านักงาน ป.ป.ท. ในการขับเคลื่อนนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และปรับองค์ประกอบของ
การตรวจประเมินในบางข้อให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ก าหนดกรอบแนวทางในการด าเนินงาน 
ที่เชื่อมโยงและต่อเนื่องจากการประเมินในปีที่ผ่านมา และพัฒนาการเก็บข้อมูลอย่างรอบด้านและหลากหลาย
มิติ การก าหนดระเบียบวิธีการประเมินผลที่เป็นไปตามหลักการทางสถิติและทางวิชาการ เพ่ือเกิดผลการ
ประเมินให้สะท้อนสุขภาวะขององค์กรในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส โดยมีรูปแบบการเก็บข้อมูลจาก 
3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง จากการสอบถาม
การรับรู้และความคิดเห็น 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  ตัวชี้วัด 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
  ตัวชี้วัด 2 การใช้งบประมาณ 
  ตัวชี้วัด 3 การใช้อ านาจ 
  ตัวชี้วัด 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
  ตัวชี้วัด 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 ส่วนที่ 2 การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงาน เช่น นักศึกษา 
ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการ ชุมชน เป็นต้น ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้มีโอกาสสะท้อนและ
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แสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย จากการสอบถามการรับรู้และความคิดเห็น 3 ตัวชี้วัด 
ได้แก่ 
  ตัวชี้วัด 6 คุณภาพการด าเนินงาน 
  ตัวชี้วัด 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
  ตัวชี้วัด 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 
 ส่วนที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เผยแพร่ไว้ทางหน้า
เว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยมีคณะที่ปรึกษาการประเมิน ITA ในฐานะผู้เชี่ยวชาญและคนกลาง (Third 
party) เป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลและให้คะแนน พร้อมข้อเสนอแนะตามหลักเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด  
แบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  ตัวชี้วัด 9 การเปิดเผยข้อมูล 
   ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
   ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน 
   ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
   ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส และการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
  ตัวชี้วัด 10 การป้องกันการทุจริต 
   ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
   ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 
หมายเหตุ : คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตาม Link นี้ 
https://drive.google.com/file/d/1jKC7PiNi22NADaAU_eBW1-ksBjfGshnc/view?usp=sharing 
(รายละเอียดตามเอกสารนอกวาระ 4.2) 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
  

https://drive.google.com/file/d/1jKC7PiNi22NADaAU_eBW1-ksBjfGshnc/view?usp=sharing
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
5.1 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

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

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ  

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยฯ มีผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 
เท่ากับ 93.90 ระดับ A จัดอยู่ในอันดับที่ 6 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้งหมด 38 สถาบัน และอันดับที่ 13 
ของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งหมด 83 สถาบัน ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 
  ตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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) เป็นการประเมินตามเอกสาร/หลักฐาน ที่แสดงถึงกระบวนการปฏิบัติงาน ด้านการ
เปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต พร้อมทั้งต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชน
ทั่วไปสามารถเข้าถึงได ้
 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. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลคะแนนเท่ากับ 93.90 ระดับ A จัดอยู่ในอันดับที่ 6 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ทั้งหมด 38 สถาบัน และอันดับที่ 13 ของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งหมด 83 สถาบัน 
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1) ผลคะแนนการประเมินฯ ประเภทสถาบันอุดมศึกษา 15 อันดับคะแนนสูงสุด ระดับประเทศ 
อันดับที่ สถาบัน คะแนน 

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 99.29 
2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 98.50 
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ 98.17 
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 96.52 
5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 96.03 
6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 95.69 
7 มหาวิทยาลัยพะเยา 94.96 
8 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 94.96 
9 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 94.86 
10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 94.73 
11 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 94.56 
12 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 94.29 
13 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 93.90 
14 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 93.44 
15 มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 93.44 

 

 
 

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

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จันทรเกษม เท่ากับ 93.90 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 
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 รายละเอียดผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ รายตัวชี้วัด (จากมากไปหาน้อย) 
 

อันดับ ตัวช้ีวัด คะแนน วิธีการประเมิน (IIT, EIT, OIT) 
1 การเปิดเผยข้อมูล 100.00 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
2 การป้องกันการทุจริต 100.00 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
3 คุณภาพการด าเนินงาน 93.18 การรับรู้ของบุคลากรภายนอก (EIT) 
4 การปฏิบัติหน้าที่ 92.52 การรับรู้ของบุคลากรภายใน (IIT) 
5 การปรับปรุงการท างาน 92.17 การรับรู้ของบุคลากรภายนอก (EIT) 
6 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 91.56 การรับรู้ของบุคลากรภายนอก (EIT) 
7 การใช้อ านาจ 87.45 การรับรู้ของบุคลากรภายใน (IIT) 
8 การใช้งบประมาณ 86.58 การรับรู้ของบุคลากรภายใน (IIT) 
9 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 85.59 การรับรู้ของบุคลากรภายใน (IIT) 
10 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 84.74 การรับรู้ของบุคลากรภายใน (IIT) 

 
 ทั้งนี้ มีผลคะแนนเฉลี่ยรวมของวิธีการสอบถามความคิดเห็นจากผู้บริหาร/อาจารย์/บุคลากร ( IIT) 
เท่ากับ 87.37 คะแนน การสอบถามความคิดเห็นจากนักศึกษา/ชุมชน/ศิษย์เก่า (EIT) เท่ากับ 92.30 คะแนน 
และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะทางเว็บไซต์ (OIT) เท่ากับ 100 คะแนน 
 
3) แนวทางการปรับปรุง/พัฒนาจากผลการประเมิน (ตามข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบความคิดเห็น และ
ประเด็นข้อค าถามท่ีได้คะแนนน้อย) 
 การวิเคราะห์ผลประเมิน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาในจุดที่ยังคงเป็นปัญหา หากมีการวางแผน แก้ไข และ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คาดหมายได้ว่ามหาวิทยาลัยจะสามารถยกระดับการด าเนินงานตามหลักคุณธรรมและ
ความโปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธิ์ผล รวมถึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา สร้างความไว้วางใจแก่สาธารณชน
ได้มากยิ่งขึ้นในปีต่อไป ทั้งนี้ ประเด็นที่ควรมีการเปิดเผย หรือบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่ 
 1. การส่งเสริมให้มีการน าผลการตรวจสอบ ทั้งจากส านักงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย และ
องค์กร/หน่วยงานตรวจสอบจากภายนอก ไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
 2. การทบทวนกระบวนการประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อการทุจริตในการปฏิบัติงานภายใน
มหาวิทยาลัย และการน าผลที่ได้จากการประเมินความเสี่ยงไปจัดท าแผนจัดการความเสี่ยง  เรื่อง การป้องกัน
การทุจริต รวมถึงการก ากับ ติดตามผลด าเนินงาน และรายงานผลที่เกิดขึ้นต่อผู้บริหารทราบ 
 3. การเพ่ิมกลไกก ากับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหา พัสดุ และการ
ตรวจรับพัสดุที่โปร่งใสตรวจสอบได้ ไม่เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 
 4. การส่งเสริมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ให้บริการกับนักศึกษา บุคคลภายนอก หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/
การให้บริการ เพ่ือให้งานบริการมีความสะดวก ประหยัดเวลา อันจะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจต่อการรับ
บริการจากมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น 
 5. การเผยแพร่ข้อมูลของมหาวิทยาลัยที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และเพ่ิมช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น 
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 6. การส่งเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลตามระดับคุณภาพของผลงาน อย่าง
เหมาะสม 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 
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6) ข้อเสนอแนะภาพรวม เพื่อปรับปรุงการด าเนินงาน 
1. ควรมีการประชุมหาแนวทางจากหน่วยงานหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการน าข้อเสนอแนะ

บางประเด็นที่สามารถด าเนินการแล้ว เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือปรับปรุงและยกระดับการด าเนินงานตาม
หลักคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีสัมฤทธิผลยิ่งขึ้น 

2. ควรเพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ที่แสดงให้เห็นถึงการบริหารงาน และการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย ที่โปร่งใสและมีคุณธรรมต่อสาธารณะให้มากขึ้น 

3. ควรทบทวนคณะกรรมการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เพ่ือวางแผน ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

 
7) มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (กบม.) ในคราวประชุมครั้งที่ 
15/2564 วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 ได้เสนอให้ปรังปรุงเรื่องการสื่อสารเพ่ือให้บุคลากรภายในรับทราบ
การด าเนินงานในเรื่องต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้ทั่วถึงมากขึ้น เนื่องจากคะแนน IIT มีน้อยกว่า EIT  
(มติที่ประชุม กบม. ตามเอกสารนอกวาระ 5.1) ตาม Link ดังนี้ 
http://council.chandra.ac.th/images/cruboard/2021/15_64.pdf 
 
มติที่ประชุม 1. รับทราบ 
 2. ควรจัดท าแผนปรับปรุงผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยด าเนินการร่วมกับแผนการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 3. มอบงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่การด าเนินกิจกรรมในประเด็นต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น 
การใช้อ านาจ การใช้งบประมาณ การแก้ไขปัญหาการทุจริต การใช้ทรัพย์สินของราชการให้ทั่วถึงมากขึ้น
เพ่ือให้บุคลากรภายในรับทราบ 
 4. มอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด าเนินการพัฒนาระบบการบริการนักศึกษาให้ครอบคลุมต่อการใช้งานมากข้ึน 
 5. มอบสภาคณาจารย์และข้าราชการ และส านักประกันคุณภาพการศึกษา จัดตั้งชมรมหรือ
กลุ่ม ส าหรับเผยแพร่กิจกรรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริมความโปร่งใส การป้องกันการทุจริต การตรวจสอบการ
บริหารงานของผู้บริหาร เพ่ือสร้างวัฒนธรรมสุจริตภายในมหาวิทยาลัย 
 6. ก าหนดให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายตามมติข้อ 2 – 5 รายงานผลความก้าวหน้า หรือผล
การด าเนินงานภายในเดือนเมษายน 2565 
 
  

http://council.chandra.ac.th/images/cruboard/2021/15_64.pdf
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 5.2 แนวทางการก ากับ และติดตามผลการด าเนินงาน ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 แนวทางการก ากับ และติดตามผลการด าเนินงาน ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดท าเพ่ือก าหนดกิจกรรมการด าเนินงาน ตามวิธีการประเมิน 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)) 
 
มติที่ประชุม 1. รับทราบ 
  2. มอบผู้แทนจากคณะและหน่วยงาน ให้ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามแบบฟอร์มที่ก าหนด เพ่ือ
เป็นฐานข้อมูลในการเก็บแบบส ารวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ได้แก่ นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง 
ผู้ประกอบการ (ผู้ใช้บัณฑิต) ชุมชน และร้านค้าประกอบการ ภายในวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 
  3. มอบผู้แทนจากคณะ/หน่วยงาน ประชาสัมพันธ์การท าแบบส ารวจ EIT และ IIT ให้แก่ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายใน (ผู้บริหาร อาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (นักศึกษา ศิษย์เก่า 
ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการ ชุมชน ฯลฯ) ตามแบบและระยะเวลาที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 
  4. การรายงานผลการด าเนินงาน OIT ตามค าสั่งผู้รับผิดชอบ O1 – O43 ให้เสร็จสิ้นภายใน
วันที่ 8 เมษายน 2565 
 

  



11 

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

เพ่ือแจ้งคณะกรรมการทราบ และพิจารณาปฏิทินการด าเนินงานเตรียมการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามรายละเอียด ดังนี้ 

รายการด าเนินงาน วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเตรียมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ครั้งที่ 1/2565 

28 ม.ค. 2565 คณะกรรมการฯ ITA 

2. ลงทะเบียนใช้งาน และน าเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในและภายนอกประกอบการประเมิน (IIT, EIT) 

1 ม.ค. – 28 ก.พ. 
2565 

ฝ่ายเลขานุการคณะ
กรรมการฯ ITA 

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

4. เก็บข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ โดยผู้ดูแลระบบท า
การกรอกรายงานข้อมูลที่เปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามแบบวัด 
OIT และผู้บริหารตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลการเปิดเผย 
ข้อมูลสาธารณะตามแบบวัด OIT 

1 มี.ค. – 30 
เม.ย. 2565 

คณะกรรมการฯ ITA 

5. ติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุง
กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติราชการ หรือให้บริการ 
ตามข้อเสนอแนะในผลประเมินฯ ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

30 เม.ย. 2565 คณะกรรมการฯ ITA 

6. เก็บข้อมูลแบบวัด IIT และ EIT โดยคณะกรรมการที่
รับผิดชอบ ด าเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทาง
การตอบแบบวัด IIT และ EIT รวมถึงติดตามผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในและภายนอกในการตอบแบบส ารวจ 

1 มี.ค. – 31 พ.ค. 
2565 

คณะกรรมการฯ ITA 

7. ให้คะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามหลักเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

1 – 31 พ.ค. 
2565 

คณะที่ปรึกษา 
โดยส านักงาน ป.ป.ช. 

8. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเตรียมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ครั้งที่ 2/2565 

มิ.ย. 2565 คณะกรรมการฯ ITA 

9. ชี้แจงข้อมูลเพ่ิมเติม (กรณีที่มหาวิทยาลัยไม่เห็นด้วยกับ 
ผลคะแนน OIT) 

1 – 15 มิ.ย. 
2565 

คณะกรรมการฯ ITA 
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รายการด าเนินงาน วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ 
10. พิจารณาข้อมูลเพ่ิมเติม (กรณีท่ีมีการด าเนินงานในข้อ 5) 16 – 30 มิ.ย. 

2565 
คณะที่ปรึกษา 

โดยส านักงาน ป.ป.ช. 
11. สรุปผลและจัดท ารายงานผลการประเมิน ITA ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

1 – 31 ก.ค. 
2565 

ส านักงาน ป.ป.ช. 

12. ประกาศและเผยแพร่ผลคะแนน ITA ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

1 – 31 ส.ค. 
2565 

ส านักงาน ป.ป.ช. 

 
หมายเหตุ : ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 
ตาม Link นี้ 
https://drive.google.com/file/d/1sCmRaq-Mcco1AH4VUXTKmaDDb3HOi7D6/view?usp=sharing 
(รายละเอียดตามเอกสารนอกวาระ 5.3) 
 
มติที่ประชุม 1. รับทราบ 
 2. เห็นชอบกับปฏิทินการด าเนินงานเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 

6.1 ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2565 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
 
 
 
      (นางสาวรุ่งรัตน์  ดวงสร้อยทอง) 
            ผู้จดรายงานการประชุม 
 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนกานต์  สุวรรณทรัพย์) 
          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

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

