
 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrityง& Transparency2Assessment :วITA)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
----------------------------------------------------------- 

  

ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยส านักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมิน เมื่อวันท่ี 1 สิงหาคม 
2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์มีผลการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ค่าคะแนน
เท่ากับร้อยละ 87.91 ผลการประเมินผ่าน อยู่ในระดับ A 

 

คะแนน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

    87.81 คะแนน 

ระดับผลการประเมิน    A  
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด 

 

  

อันดับ 
ตัวช้ีวัด 

 
คะแนน 

1 การเปิดเผยข้อมูล 97.78 

2 การปรับปรุงการท างาน 91.67 

3 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 91.66 

4 คุณภาพการด าเนินงาน 91.35 

5 การปฏิบัตหิน้าที ่ 88.63 

6 การใช้อ านาจ 84.43 

7 การป้องกันการทุจริต 81.25 

8 การใช้งบประมาณ 79.42 

9 การแก้ไขปญัหาการทุจริต 78.85 

10 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 77.66 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 



 



 



 

 



 

 



 



 

 

 

 

 

 



มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยู่ในระดับทีดี่ ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนอยู่ท่ี 87. 81 คะแนน 

           โดยในเครื่องมือแบบวัดการรับรู้ของผู้ มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้มีคะแนนการด าเนินการตามตัวชี้วัด
ที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ สูงสุด ทั้งนี้ ควรพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ ซึ่งผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานในตัวชี้วัดที่มีผลการ
ประเมินต่ า โดยเฉพาะในประเด็นบุคลากรในหน่วยงานบางรายมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้
ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง หน่วยงานควรระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตาม
ประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจนในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ( อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ O13)  
พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและก าชับให้ผู้บุคลากร
ภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ประเด็นบุคลากรในหน่วยงาน 
บางรายยังไม่ทราบรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขอใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างถูกต้อง 
หน่วยงานควรระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้
อย่างชัดเจนในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ O13) พร้อมทั้งเผยแพร่คู่มือโดยใช้
ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง อีกทั้ง ประเด็นหน่วยงานของท่านยังไม่มีการก ากับดูแลและตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเท่าที่ควร หน่วยงานควรก าหนดแนวทางในการก ากับ ดูแล และตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ O36) ควรระบุไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน 
อย่างชัดเจนและแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

          ในเครื่องมือแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ได้มีคะแนนการด าเนินการตาม 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน สูงสุด ทั้งนี้ ควรพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ 6 
คุณภาพการด าเนินงาน ซึ่งผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานในตัวชี้วัด  
ที่มีผลการประเมินต่ า โดยเฉพาะในประเด็นการปฏิบัติงาน/ให้บริการของเจ้าหน้าที่ของหน่ วยงาน  
เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด หน่วยงานควรด าเนินการจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ O13) หรือการให้บริการ (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ O14) โดยระบุทั้งขั้นตอน
และระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน หรืออาจจัดท าข้อมูลดังกล่าวเป็นสื่อในรูปแบบอ่ืน ๆ ที่สะดวกและดึงดูด
ต่อการอ่าน เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้นจากนั้นประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ 
ให้บุคคลภายนอก ได้รับทราบผ่านทางเครือข่ายออนไลน์ หรือประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้งตามความเหมาะสม
ต่อไป นอกจากนี้ ประเด็นการปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการของเจ้าหน้าที่  



ของหน่วยงาน หน่วยงานควรด าเนินการจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน(อ้างอิงจากแบบวัด OIT  
ข้อ O13) หรือการให้บริการ (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ O14) โดยมุ่งเน้นในด้านการเปิดเผยหรือการให้
ข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อหรือรับบริการ ทั้งนี้ ควรด าเนินการประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้แก่
บุคคลภายนอกผ่านทางเครือข่ายออนไลน์ หรือประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้ง เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก  
ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น อีกท้ัง ประเด็นการด าเนินงานโดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวม
เป็นหลักของหน่วยงาน หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้ประชาชนและบุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ o33) ผ่านการด าเนินการ โครงการ
หรือกิจกรรมต่าง ๆ อีกทั้ง หน่วยงานควรจัดท าและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล (อ้างอิงจาก
แบบวัด OIT ข้อ o8) โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง นอกจากนี้ หน่วยงานควรจัดท าและเผยแพร่
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ o32) ด้วย 

           และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ควรพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการตามแบบวัดการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) โดยผู้ตรวจประเมิน
มีข้อเสนอแนะต่อการประเมินที่ไม่ได้รับคะแนน ในประเด็นดังนี้ 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 

- O2 ข้อมูลผู้บริหาร ขาดช่องทางการติดต่อของอาจารย์ ดร.นิคม โยกัญญา รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ ดังนั้น หน่วยงานต้องแสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดและผู้ด ารงต าแหน่งทางการ
บริหารของหน่วยงาน โดยอย่างน้อยประกอบด้วย ผู้บริหารสูงสุด และรองผู้บริหารสูงสุด พร้อมกับแสดงข้อมูล 
อย่างน้อยต้องประกอบด้วย ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง รูปถ่าย และช่องทางการติดต่อของผู้บริหารแต่ละคน 

ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 

ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 

- O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี  ข้อมูลรายละเอียดการประเมิน  
ขาดมาตรการและการด าเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงในเหตุการณ์ความเสี่ยง 1. ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 2. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ดังนั้น หน่วยงานควรแสดงผลการประเมินความเสี่ยง
ของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีข้อมูลรายละเอียดของ
ผลการประเมิน อย่างน้อยต้องประกอบด้วย เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการ
ด าเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2565 ** ทั้งนี้ ต้องเป็นการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบเท่านั้น หากน าการประเมินความเสี่ยงหรือการควบคุมภายในที่เป็น
ประเด็นทั่วไป จะไม่ได้คะแนนในข้อนี้ หากหน่วยงานระบุว่า “ท าการประเมินแล้ว ไม่มีความเสี่ยง” จะถือว่า
หน่วยงานไม่ได้รับคะแนนในข้อนี้ เนื่องจากไม่มีหน่วยงานใดที่ไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบ 



- O37 การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขาดการเปิดเผยข้อมูลในข้อ O36  
จะไม่สามารถพิจารณาให้คะแนนในข้อ O37 ได ้ดังนั้น หน่วยงานต้องแสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดง
ถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน เป็นกิจกรรมหรือ
การด าเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการด าเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36 และ 
เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2565** ทั้งนี้ พิจารณาด้วยว่าการด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบที่หน่วยงานน ามาตอบ มีความสอดคล้องกับมาตรการและการด าเนินการในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงในข้อ O36 หรือไม่  

- O41 ข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินการ ขาด ข้อเสนอแนะ ดังนั้น หน่วยงานต้อง
แสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินการ  
อย่างน้อยต้องประกอบด้วย ผลการด าเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ อีกท้ัง ต้องเป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 

*หมายเหตุ หากไม่มีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ หน่วยงานต้องระบุว่า “ไม่มี”โดยห้ามตัดหัวข้อ 
“ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ” ออก 

 

**หมายเหตุ ปี พ.ศ. 2565 หมายความถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หรือ ปีปฏิทิน พ.ศ. 2565 หรือ  
รอบปีอ่ืน ๆ ที่หน่วยงานใช้ประจ าปี พ.ศ. 2565 

 


