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คำนำ 
 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment : ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นการวิเคราะห์
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื ่อแสดง
รายละเอียดผลคะแนนการประเมิน และวิเคราะห์ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนและ
ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 

 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนน 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การปฏิบัติหน้าที่  2) การใช้จ่ายงบประมาณ     
3) การใช้อำนาจ  4) การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต  6) คุณภาพการ
ดำเนินงาน  7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร  8) การปรับปรุงระบบการทำงาน  9) การเปิดเผยข้อมูล และ        
10) การป้องการการทุจริต โดยใช้เครื่องมือในการประเมิน 3 แบบ คือ 1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน (IIT)  2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT) ซึ่งผลคะแนนสามารถสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินครั้งนี้ จะสามารถส่งเสริม สนับสนุน และ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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1. หลักการและเหตุผล 
 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้
หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานในหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ปัจจุบันการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญ
ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประเด็นที่ 
21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้นำผลการประเมิน ITA ไปกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายให้
หน่วยงานภาครัฐที่ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (85 คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยมุ่งหวังให้
หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับ
หน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
 
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูณณ์  

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & 
Transparency Assessment : ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลคะแนน 91.21 คะแนน ระดับ A 
ดังนี้ 
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3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่ต้องพัฒนา
ไว้ดังต่อไปนี้ 
 3.1 จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85) จำนวน 6 ตัวชี้วัด คือ 
  1) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับ 100 คะแนน เป็นการดำเนินการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ 1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของ
ผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต และ  2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของ
หน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้  
  2) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับ 99.56 คะแนน เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของผู้บริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร
ในประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่
หลากหลายสามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อนโดยข้อมูลที่เผยแพร่ต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ ่งผลการดำเนินงานของหน่วยงาน และข้อมูลที ่สาธารณชนควรทราบ รวมถึงการจัดช่องทางให้
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การ
ให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีการประเมินการรับรู้เกี่ยวกับ
การจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย สะท้อนถึงการ
สื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3) ตัวชี ้ว ัดที ่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน ได้คะแนนเท่ากับ 99.14 คะแนน             
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการ
ปรับปรุงระบบการทำงาน ในประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน 
เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ 
เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย ทั้งนี้ นอกจาก
หน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ ้นแล้ว ยังควรให้ความสำคัญกับการปรับปรุงการ
ดำเนินงานให้มีความโปร่งใสมากข้ึนอีกด้วย 
  4) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับ 8.81 คะแนน เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการดำเนินงานในประเดน็ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที ่อย่างมีคุณธรรม มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู ้รับบริการ ไม่เห็น
ประโยชน์ของพวกพ้องมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม นอกจากนี้ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและ
การดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน สิ ่งที ่ควรพัฒนาคือการเผยแพร่ผลงานหรือประชาสัมพันธ์ให้
ผู้รับบริการรับทราบ เผยแพร่ข้อมูลที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และมีช่องทางที่หลากหลาย ควรเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการดำเนินงาน วิธีการ ขั้นตอนการทำงาน 
และการบริการให้ดีขึ้นและโปร่งใส 
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  5) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับ 92.14 คะแนน เป็นคะแนนจากการ
ดำเนินการโดยตอบคำถามลงในระบบ ITAS เป็นการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ที่หน่วยงาน เพ่ือ
เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ 1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ 
ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวสารประชาสัมพันธ์ และปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน       
การปฏิบัติงาน และการให้บริการ  3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดการพัสดุ  4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล  5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึง
ความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน 
  6) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  ได้คะแนนเท่ากับ 86.04 คะแนน เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู ้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง          
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ และเป็นไปอย่างเท่าเทียม รวมถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น และมีความ
รับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งหน่วยงานควรให้ความสำคัญในเรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากร    
ในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ 
 
 3.2 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 85) จำนวน 4 ตัวช้ีวัด คือ 
  1) ตัวชี ้ว ัดที่ 3 การใช้อำนาจ ได้คะแนนเท่ากับ 78.52 คะแนน เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่
เกี่ยวกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งต้อง
เป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ สะท้อนเห็นได้ว่า บุคลากรในหน่วยงานยังมีความเชื่อมั่นต่อการใช้
อำนาจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน การดำเนินงานในหน่วยงาน แนวทางในการพัฒนาของ
หน่วยงานควรให้ความสำคัญในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงาน  
  2) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้คะแนนเท่ากับ 74.31 คะแนน เป็นการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนำทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้
ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดย
บุคคลภายนอกหน่วยงาน ซี่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้
หน่วยงานจะต้องมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี ่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่         
ให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบและนำไปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการกำกับดูแลและตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 
  3) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับ 73.18 คะแนน เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้จ่ายงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใสไป
จนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอื้อประโยชน์
แก่ตนเองและพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายใน ในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย นอกจากนี้ยังให้
ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ ่ายงบประมาณ            
ของหน่วยงานตนเองได้ 
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  4) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับ 71.73 คะแนน เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง เห็นได้ว่า หน่วยงาน
ควรทบทวนนโยบายที่เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดทำแผนงานด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม 
รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องทำให้การทุจริต
ในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็น
การทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริต
ภายในหน่วยงาน รวมถึงการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไป
ปรับปรุงการทำงาน เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 
2564 จำนวน 91.21 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมินระดับ A หมายถึง หน่วยงาน
สามารถดำเนินการได้ค่อนข้างครบถ้วน และมีแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์ การ
ประเมิน ITA โดยมีบางส่วนที่ต้องปรับปรุงหรือเปิดเผยข้อมูลราวร้อยละ 5-15 ของตัวชี้วัดหรือข้อคำถาม
ทั้งหมด ดังนั้น หน่วยงานพึงพิจารณาผลประเมินเพื่อนำไปสู่การพัฒนาในจุดที่ยังคงเป็นปัญหา โดยหากมีการ
วางแผนแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คาดหมายได้ว่าหน่วยงานจะสามารถยกระดับการดำเนินงานตามหลัก
คุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธิผล รวมถึงสามารถสร้างความเชื่อม่ันศรัทธา สร้างความไว้วางใจแก่
สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป ทั้งนี้ ประเด็นที่ควรมีการเปิดเผย หรือบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่  

- แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีข้อมูลรายละเอียดของการดาเนินการ 
ยกตัวอย่างเช่น ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น ซึ่งเป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา  

- แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียด ยกตัวอย่างเช่น งบประมาณท่ีใช้ในการ
จัดซื้อ จัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น  

- ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
ของท่านมากข้ึน  

- เพิ่มการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้
ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน  

- ส่งเสริมให้หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดย
เพ่ิมการให้สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน  

- สร้างช่องทางการร้องเรียน การติดตามผลการร้องเรียน และสร้างความมั่นใจในการจัดการการทุจริต 
ตลอดจนปกป้องผู้กระทำการร้องเรียน โดยหากพบการทุจริตในหน่วยงาน  

- แก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่านอย่างจริงจัง  
- เพ่ิมมาตรการส่งเสริมให้หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบการทุจริต 

และลงโทษทางวินัยอย่างจริงจังเมื่อพบการทุจริต  
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- ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านในการใช้ทรัพย์สินของราชการที่
ถูกต้อง  

- ส่งเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง - ส่งเสริมให้
มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการทำงาน เพ่ือ
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน  

- พัฒนากระบวนการการคัดเลือกผู้เข้ารับ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนก ารศึกษา 
อย่างเป็นธรรม  

- เพิ่มมาตรการกำกับดูแลและตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง  

- เพิ่มการกำกับติดตาม ถ้ามีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงาน
ของท่าน ต้องมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง  

- ส่งเสริมให้มีการมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จาก ผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม  
- พึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาพฤติกรรมการมุ่งเน้นผลสำเร็จของงาน การให้ความสำคัญกับงาน

มากกว่าธุระส่วนตัว และความพร้อมรับผิดรับชอบหากความผิดพลาดเกิดจากตนเองของบุคลากรในหน่วยงาน
ของท่านมากข้ึน  

- เพิ่มกลไกกำกับให้หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่า และไม่บิดเบือน
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  

- ให้ตรวจสอบว่าบุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มา
ติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด  

- เพ่ิมกลไกกำกับหน่วยงานของท่าน โดยให้มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหา พัสดุ และการตรวจรับพัสดุ
ที่โปร่งใสตรวจสอบได้ ไม่เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง  

- เพิ่มความตระหนักของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่านโดยต้องให้ความสำคัญ กับการต่อต้าน
การทุจริตอย่างจริงจัง  

- ให้ตรวจสอบว่าประเด็นการปฏิบัติงานให้บริการแก่ผู ้อื่นว่าเป็นไปตามขั้นตอนหรือระยะเวลาที่
กำหนดมากน้อยเพียงใด  

- แสวงหามาตรการป้องกันไม่ให้การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่านถูกแทรกแซงจากผู้มี
อำนาจ มีการซื้อขายตำแหน่ง หรือเอ้ือประโยชน์ให้กับกลุ่มหรือพวกพ้อง  

- เพิ่มการกำกับ โดยมีภาพสะท้อนว่าหน่วยงานของท่าน อาจมีการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ 
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง  

- เพ่ิมกลไกการกำกับ โดยมีภาพสะท้อนว่าบุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน ที่เป็นเท็จ 
เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ  

- วางมาตรการป้องกันไม่ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการผู้ใต้บังคับบัญชาทำธุระส่วนตัว ของผู้บังคับบัญชา  
- เพ่ิมมาตรการป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชนนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขอ

อนุญาตอย่างถูกต้อง 
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4. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 85   
4.1  ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ซึ่งได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 71.73  ประเมินจากการ

รับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ยคะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไข
ปัญหาการทุจริต 

1. ผู้บริหารสูงสุดในหน่วยงานของท่าน ให้
ความสำคัญ กับการต่อต้านการทุจริตมาก
น้อยเพียงใด  

77.32 

2. ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน
ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด  

64.04 

3. หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการ เฝ้า
ระวังการทุจริต ตรวจสอบการทุจริต ลงโทษ
ทางวินัย เมื่อมีการทุจริต ต่อการทุจริตใน
หน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

64.80 

4. หน่วยงานมีการนำผลการตรวจสอบของ
ฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน ไปปรับปรุงการทำงานเพ่ือป้องกัน
การทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

69.99 

5. หากพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้น
ในหน่วยงาน สามารถร้องเรียนและส่ง
หลักฐานได้อย่างสะดวก สามารถติดตามผล
การร้องเรียนได้ มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการ
อย่างตรงไปตรงมา มั่นใจว่าปลอดภัยและไม่มี
ผลกระทบต่อตนเอง 

63.15 

 

 ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานควรให้ความสำคัญในประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับการให้
ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานต้องทบทวนนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และการจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม มีมาตราการ
ดำเนินการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ลงโทษทางวินัยเมื่อมีการทุจริตในหน่วยงาน รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องทำให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย 
และต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย 
นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการนำผล
การตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทำงาน 
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4.2 ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 73.18 ประเมินจากการรับรู้
ของบุคลากรภายในหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ยคะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้จ่าย
งบประมาณ 

1. ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี ของหน่วยงานของท่าน มากน้อย
เพียงใด  

55.71 

2. หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณ โดย
คำนึงถึง ความคุ้มค่า ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์
ของงบประมาณท่ีตั้งไว้  

74.55 

3. หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มาก
น้อยเพียงใด 

83.19 

4. หน่วยงานของท่านมีการจัดซื้อจัดจ้าง/การ
จัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่เอ้ือประโยชน์ให้
ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 

77.26 

5. หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่านมี
ส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ สามารถสอบถาม ทักท้วง
ร้องเรียน มากน้อยเพียงใด 

62.45 

 
ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานควรให้ความสำคัญในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ให้กับบุคลากรภายในรับรู ้  การใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึง        
ความคุ้มค่า ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้  การสร้างเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง/
การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะโปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ
รายใดรายหนึ่ง และการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
สามารถสอบถาม ทักท้วงร้องเรียน 
 

4.3 ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่งได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 74.31  ประเมิน
จากการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ยคะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

1. ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สิน
ของทางราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของท่าน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด  

58.59 

2. ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ 
ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของ
ท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อย
เพียงใด  

71.85 
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ตัวช้ีวัด หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ยคะแนน 
3. ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานท่าน 
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 
มากน้อยเพียงใด 

66.22 

4. หน่วยงานของท่านมีการกำกับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

71.33 

 
ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานควรให้ความสำคัญในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการกำหนด

ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของทางราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน  มีแนวปฏิบัติของ
หน่วยงานท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง  มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพยส์ิน
ของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง รายใดรายหนึ่ง และการเปิด
โอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ สามารถสอบถาม ทักท้วง
ร้องเรียน 
 

4.4 ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ ซึ่งได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 78.52 ประเมินจากการรับรู้ของ
บุคลากรภายในหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ยคะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้
อำนาจ 

1. ท่านได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อย่างเป็นธรรมมากน้อยเพียงใด  

74.15 

2. ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง  
มากน้อยเพียงใด 

68.16 

3. ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้า
รับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้
ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรมมากน้อยเพียงใด 

70.42 

4. การบริหารงานบุคลากรของหน่วยงานของ
ท่าน มีลักษณะถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ มี
การซื้อขายตำแหน่ง เอื้อประโยชน์ให้กลุ่ม
หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

70.42 

 
 ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานควรให้ความสำคัญในประเด็นที ่เกี ่ยวข้องกับ การ
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงาน
ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็น
ธรรม และการบริหารงานบุคลากรของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ มีการซื้อขาย
ตำแหน่ง เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 
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5. แนวทางการจัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดี
ขึ้น 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้กำกับดูแล หน่วยงานรับผิดชอบ 
1. มาตรการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต 

1. จัดทำมาตรการและเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 
2. กำหนดให้ม ีค ู ่ม ือ หร ือแนวทาง
ปฏิบัติในการรับเรื่องร้องเรียน  
3. มีการแต่งตั ้งคณะกรรมการเพ่ือ
จัดการเรื่องร้องเรียน 
4. กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัด
อบรมให้แก่พนักงานเพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับลักษณะความผิด 
และการท ุ จ ร ิ ตท ี ่ อ าจ เก ิ ดข ึ ้ น ใน
หน่วยงาน 
5. มีช่องทางที ่หลากหลายในการรับ
เรื่องร้องเรียน  

- รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
และกิจการสภา
มหาวิทยาลัย 
- ผู้อำนวยการสำนักงาน
อธิการบดี 
- ผู้อำนวยการกองกลาง 

- งานตรวจสอบภายใน 
- งานนิติการ 

2. มาตรการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริต 

1. จัดทำมาตรการและเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 
2. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตประจำปี  
3. จัดอบรมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี ่ยวกับการรับสินบนบทลงโทษทาง
กฎหมายสำหรับผู้ที ่ให้หรือรับสินบน
กับบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 
4. รณรงค์การปฏิบัติงานที่ปลอดจาก
การทุจริต ไม่เรียกร้องและรับสินบน 

- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพการศึกษา 
และบัณฑิตศึกษา 
- ผู้อำนวยการสำนักงาน
อธิการบดี 
- ผู้อำนวยการกองนโยบาย
และแผน 

- งานประกันคุณภาพ
และมาตรฐาน
การศึกษา 
กองนโยบายและแผน 

3. มาตรการการใช้
จ่ายงบประมาณ 

1. จัดทำมาตรการและเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 
2.  เผยแพร ่ แผนปฏ ิบ ัต ิ ร าชการ
ประจำปี โดยมีข ้อม ูลรายละเอ ียด
งบประมาณและผ ู ้ ร ั บผ ิดชอบต่อ
สาธารณะ 
3. เปิดโอกาสให้บุคลากรภายใน
หน่วยงาน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณ 
4. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
ประเมินโครงการ และกำหนดให้
หน่วยงานรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณและผลการดำเนินงาน 

- รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ผู้อำนวยการสำนักงาน
อธิการบดี 
- ผู้อำนวยการกองนโยบาย
และแผน 

- กองนโยบายและแผน 
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มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้กำกับดูแล หน่วยงานรับผิดชอบ 
5. จัดให้มีช่องทางเพื ่อให้ผู ้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายในสามารถแจ้งเบาะแสอัน
ควรสงสัย  โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้
ร้องเรียน ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะต้อง
ถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ 

4. มาตรการการใช้
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

1. จัดทำมาตรการและเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 
2. จ ัดทำคู ่ม ือการปฏิบ ัต ิงาน เพ่ือ
หลีกเลี่ยง ลด และป้องกันการขัดกัน
ร ะ ห ว ่ า ง ป ร ะ โ ย ช น ์ ส ่ ว น ต น กั บ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
3. จัดทำข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืม
ทร ัพย ์ ส ิ นของทางราชการไปใช้
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
4. จัดประชุมชี ้แจง อบรมและสร้าง
ช ่องทางการร ับร ู ้แก ่บ ุคลากรของ
มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความตระหนัก
และความรู้ความเข้าใจ 
5. กำหนดให้มีการดำเนินการทางวินัย 
ทางปกครอง และทางกฎหมายอย่าง
จริงจัง และเด็ดขาด สำหรับบุคลากรที่
กระทำผิดเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ 
6. กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รายงานผลการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง
กับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

- รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
และกิจการสภา
มหาวิทยาลัย 
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
ศูนย์บริการและจัดหารายได้ 
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
กายภาพ 
- ผู้อำนวยการสำนักงาน
อธิการบดี 
- ผู้อำนวยการกองกลาง 

- งานทรัพย์สินและ
สวัสดิการ 

5. มาตรการการใช้
อำนาจ 

1. จัดทำมาตรการและเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 
2. กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
ทุกระดับให้ครอบคลุมถึงการประพฤติ
ตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีรวมถึงสอดส่อง
ดูแล และส่งเสริมให้ผู ้ใต้บังคับบัญชา
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
จริยธรรมและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง 
อย่างเคร่งครัด 

- รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
และกิจการสภา
มหาวิทยาลัย 
- ผู้อำนวยการสำนักงาน
อธิการบดี 
- ผู้อำนวยการกองกลาง 

- งานการเจ้าหน้าที่ 
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มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้กำกับดูแล หน่วยงานรับผิดชอบ 
3. กำหนดจรรยาบรรณ/บทบาทหน้าที่
ของบุคลากรทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึง
ก า ร ป ฏ ิ บ ั ต ิ ง า น ต า ม ก ฎ ห ม า ย 
กฎระเบียบข้อบังคับ มาตรฐาน/คู ่มือ
การปฏิบัติงาน/ขั ้นตอนที ่เกี ่ยวข้อง 
อย ่างเคร ่งคร ัด โดยย ึดหล ักความ
ถ ูกต ้อง เสมอภาค และเป ็นธรรม      
ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตไม่
ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม  

6. มาตรการในการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ 

1. จัดทำมาตรการและเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ
มาตรการ ระบบ กลไก ในการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ และ
สื่อออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 
3. มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล
ต ่อสาธารณะผ ่านเว ็บไซต์  และสื่อ
ออนไลน์ของหน่วยงาน 
4. มีข้อมูลในการเผยแพร่ประกอบด้วย
ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมตามภารกิจของ
มหาว ิทยาล ัยและข้อมูลทั ่วไปของ
มหาวิทยาลัยที่เป็นปัจจุบัน 
5. ม ีข ั ้นตอน/กระบวนการในการ
เผยแพร ่ข ้อม ูลต ่อสาธารณะผ ่าน
เว็บไซต์ และสื่อออนไลน์ 
6. มีการรายงานการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์ และสื่อออนไลน์
เสนอต่อผู้บริหาร 

- รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
และกิจการสภา
มหาวิทยาลัย 
- ผู้อำนวยการสำนักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- ผู้อำนวยการสำนักงาน
อธิการบดี 
- ผู้อำนวยการกองกลาง 

- สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- งานประชาสัมพันธ์ 

 
 
 
 


