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ค าน า 
 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และน าผลการวิเคราะห์มาใช้เป็นแนวทางพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานด้านการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  เพ่ือให้การด าเนินงานและการ
ปฏิบัติงานมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรได้เกิดความรู้ความเข้าใจใน
หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ก่อให้เกิดการร่วมมือกันปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีคุณธรรม ช่วยในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้
เกิดความเชื่อม่ันจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไป 
 
 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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บทสรุปผู้บริหาร 
   
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และน าผลการวิเคราะห์มาใช้เป็นแนวทางพัฒนาคุณภาพการด าเนินงาน
ด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้
ด าเนินการเก็บรวมรวมข้อมูลรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จากระบบระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment System: ITAS) ในส่วนของผลการวิเคราะห์มีดังนี้ 
 
1. การวิเคราะห์ผลการประเมินในภาพรวม 
 
  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีผล
การประเมินในภาพรวมอยู่ระดับ B ค่าคะแนนเท่ากับ 78.81 คะแนน เมื่อพิจารณาผลการประเมินตามแบบ
วัดการประเมินพบว่า ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) มีค่าคะแนน
เท่ากับ 85.84 คะแนน ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) มีค่า
คะแนนเท่ากับ 94.43 คะแนน  ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) มีค่า
คะแนนเท่ากับ 61.81 ดังนี้ 
 

แบบวัดการประเมิน ค่าคะแนน 
1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  85.84 
2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  94.93 
3. แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  61.81 

สรุปภาพรวมผลการประเมิน 78.81 
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2.  การวิเคราะห์ผลการประเมินรายตัวชี้วัด 
 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีตัวบ่งชี้ที่ใช้
เป็นกรอบในการประเมิน จ านวน 10 ตัวชี้วัด ในส่วนผลการประเมินรายตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ดังนี้ 

 
อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน 

1 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 96.68 
2 การปรับปรุงการท างาน 93.56 
3 คุณภาพการด าเนินงาน 93.04 
4 การปฏิบัตหิน้าท่ี 90.82 
5 การใช้อ านาจ 89.72 
6 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 84.59 
7 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 82.57 
8 การใช้งบประมาณ 81.53 
9 การเปิดเผยข้อมลู 73.61 
10 การปูองกันการทุจริต 50.00 

 
3. การวิเคราะห์ผลการประเมินจ าแนกตามแบบวัดการประเมิน 
 
  3.1 ผลการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  
    

ตัวช้ีวัด IIT คะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 90.82 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 81.53 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 89.72 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 82.57 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 84.59 

คะแนนเฉลี่ยรวมตัวชี้วัด IIT 85.84 
 
 3.2  ผลการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
   

ตัวช้ีวัด EIT คะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 93.04 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 96.68 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 93.56 

คะแนนเฉลี่ยรวมตัวชี้วัด EIT 94.93 
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  3.3  ผลการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
 

ตัวช้ีวัด OIT คะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 73.61 
ตัวชี้วัดที่ 10 การปูองกันการทุจริต 50.00 

คะแนนเฉลี่ยรวมของตัวชี้วัด OIT 61.81 
   
 4.  การวิเคราะห์ผลการประเมินเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 
    4.1  การเปรียบเทียบผลการประเมินกับปีท่ีผ่านมา 
 

แบบวัดการประเมิน คะแนน 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  78.27 85.84 
2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  82.56 94.93 
3. แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  95.50 61.81 

ผลการประเมิน 86.45 78.81 
   
   4.2  การเปรียบเทียบผลการประเมินกับปีท่ีผ่านมาจ าแนกรายตัวบ่งชี้ 
 

ตัวชี้วัดการประเมิน คะแนน 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

1. การปฏิบัติหน้าที ่ 85.89 90.82 
2. การใช้งบประมาณ 76.87 81.53 
3. การใช้อ านาจ 79.62 89.72 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 75.42 82.57 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจรติ 73.53 84.59 
6. คุณภาพการด าเนินงาน 84.55 93.04 
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 84.84 96.68 
8. การปรับปรุงการท างาน 78.31 93.56 
9. การเปิดเผยข้อมลู 91.00 73.61 
10. การปูองกันการทุจริต 100.00 50.00 
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 4.3  ผลการประเมินเปรียบเทียบกับภาพรวมระดับประเทศและสถาบันอุดมศึกษา 
 

ตัวชี้วัดการประเมิน คะแนนประเมนิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ระดับประเทศ สถาบันอุดมศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

1. การปฏิบัติหน้าที ่ 90.15 88.30 90.82 
2. การใช้งบประมาณ 82.29 80.47 81.53 
3. การใช้อ านาจ 86.14 84.95 89.72 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 81.41 80.41 82.57 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจรติ 83.22 80.32 84.59 
6. คุณภาพการด าเนินงาน 83.52 88.41 93.04 
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 82.58 89.17 96.68 
8. การปรับปรุงการท างาน 80.11 88.56 93.56 
9. การเปิดเผยข้อมลู 53.12 93.41 73.61 
10. การปูองกันการทุจริต 36.29 86.49 50.00 

คะแนนเฉลี่ยรวม 67.90 87.46 78.81 
    
2.4 แนวทางการพัฒนาจากข้อเสนอแนะการประเมิน 
 

 2.4.1  แนวทางการพัฒนาจากข้อเสนอแนะการประเมินในภาพรวม 
 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน มาตรการ/แนวทางการพัฒนา 
1) การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติ งาน ประกอบด้วยข้อมูลด้านการบริหารงานทั่วไป 
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป และการให้บริการ
ผ่านระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือต าแหน่งที่
สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้อง
เป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง 

1. ก าหนดผู้ดูแลและตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลผ่าน 
URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
2. จัดท าเว็บไซต์ ITA ของมหาวิทยาลัย โดย
เช่ือมโยงข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการ
ประเมินคุณธรรมฯ เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้
โดยง่าย โดยจัดท า URL เช่ือมโยงข้อมูลกับทุก
ตัวช้ีวัดการประเมิน 

2) การปูองกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการ
ประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่
ผ่านมาเพื่อก าหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดท า
แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มกีารก ากับตดิตาม
การน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ที่ส าคัญ ต้องมีการพัฒนา
ทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของ
หน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสาร
ผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

1. จัดประชุมเตรียมความพร้อมประจ าปีเพื่อ
วิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่ผ่านมาและก าหนด
แนวทางการปฏิบัติงานประจ าปี 
2. จัดท ารายงานการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ มหาวิทยาลัย  ราชภัฏเชียงราย เพื่อก าหนด
แนวทางการพัฒนาและก าหนดผู้รับผิดชอบ 
3. ก าหนดผู้รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์ให้มีความ
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
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  2.4.2 แนวทางการพัฒนาจากข้อคิดเห็นแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ข้อคิดเห็นจากการตรวจ มาตรการ/แนวทางการพัฒนา 
O2 ข้อมูลผู้บริหาร ไม่แสดงช่องทางการติดต่อ จัดท าข้อมูลบนเว็บไซต์และเพิ่มช่องทางการ

ติดต่อผู้บริหาร 
O3 อ านาจหน้าที่ ควรแสดงอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด จัดท าข้อมูลการแสดงอ านาจหน้าที่ตาม

กฏหมายบนเว็บไซต์ 
O5 ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อไม่ครบ 5 ประเภท ได้แก่ ที่อยู่ 

หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร อีเมล และ
แผนที่ 

จัดท าข้อมูลการติดต่อ ให้ชัดเจนครบทุก
ประเภท 

O8 Q&A ไม่แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถาม
ข้อมูลและหน่วยงานตอบข้อค าถามที่ชัดเจน โดย
อาจอยู่ในรูปแบบกล่องข้อความ/web broad 

เพิ่ มช่ อ งทางการติ ดต่ อบน เว็ บ ไซต์ ของ
มหาวิทยาลัยและจัดท า Web Broad เพื่อ
ติดต่อสื่อสาร โดยให้มีผู้ดูแลรับผิดชอบในการ
ตอบข้อค าถาม 

O9 Social Network URL ที่แสดงเป็นไฟล์มา/ต้องแสดง URL ของหน้า
เว็บไซต์ที่เป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลด้วยเพื่อ
พิสูจน์ว่าไฟล์เอกสารนั้นประชาชนสามารถเชื่อมโยง
เข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซด์หลักของหน่วยงานจริง 

จั ด ท า ช่ อ งท า งก า ร สื่ อ ส า ร ผ่ า น  Social 
Network 

O16 รายงานผลการส า รว จ
ความพึงพอใจ 
การให้บริการ 

url เปิดไม่ได ้ หน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการแก้ไข URL 
ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ 

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนด ได้แก่ หลักเกณฑ์การสรร
หาและคัดเลือกบุคคลากร ,การบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลากร,การพัฒนาบุคคลากร,การประเมิณผล
การปฎิบัติงานบุคคลกร และการให้คุณให้โทษ การ
สร้างขวัญก าลังใจ 

จัดท าข้อมูลหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้ครบถ้วนทุกประเด็นตามที่
แบบประเมินก าหนด 

O28 รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจ าปี 

ข้อมูลที่น ามาตอบไม่ใช่รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี พ.ศ. 2562 

ด าเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง 

O31 ข้ อ มู ล เ ชิ ง ส ถิ ติ เ รื่ อ ง
ร้ อ ง เ รี ย น ก า ร ทุ จ ริ ต
ประจ าปี 

ไม่มี url จัดท า URL และน าขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน
เพื่อแสดงข้อมูลการร้องเรียนการทุจริต 

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

ไม่มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์เช่นประเด็นที่
เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องการแก้ไขเร่งด่วน 
ประเด็นที่ต้องพัฒนาเร่งด่วน แนวทางในการน าผล
การวิเคราะห์ไปสู่รูปแบบการปฎิบัติของหน่วยงาน 
เป็นต้น 

- จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 
- มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
แก้ไขปรับปรุงประเด็นที่เป็นจุดอ่อน 

O43 ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ต า ม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

ไม่ได้แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพื่อ
ส่ ง เสริ ม คุณธรรม และความโปร่ ง ใสภายใน
หน่วยงาน ปี 2563 ที่ชัดเจน และสอดคล้องกับ ข้อ 
O42 

- จัดท ารายงานผลการติดตามการด าเนินงาน
จากประเด็นการประเมินที่เป็นจุดอ่อน 
- จัดกิจกรรมโครงการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสในมหาวิทยาลัย และติดตาม
ผลการด าเนินงาน 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้เริ่ม
ด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยส านักงานคณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการ
ปูองกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก ให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่าง
โปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)” และได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งนี้ ในการประเมิน ITA ประจ าปี งบประมาณ ได้มีการพัฒนากรอบการประเมิน และรายละเอียดการ
ประเมินต่าง ๆ เช่น ตัวชี้วัดการ ประเมิน เครื่องมือการประเมิน วิธีการ ขั้นตอนการประเมิน และเกณฑ์
ระดับผลการประเมิน ประกอบกับได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งมั่นจะพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาควบคู่ไปกับการพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นหน้าที่ส าคัญในการด าเนินการตามภารกิจอย่างโปร่งใสและ
ปลอดจากการทุจริตในหน่วยงาน ตลอดจนการบริหารงานด้วยหลักธรรมมาภิบาล เพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนอย่างแท้จริง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามแนวทางที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด ซึ่ง
ประกอบด้วยการประเมินผลการด าเนินงานตามแบบวัด 1) การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 2) การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(External Integrity and Transparency Assessment: EIT) และ 3) การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ดังนั้นเพื่อเป็นการน าผลการประเมินไปสู่
การปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานด้านการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยจึงได้จัดท ารายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายขึ้น โดยข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์จะได้น าไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

2. เพ่ือน าผลการวิเคราะห์มาใช้เป็นแนวทางพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานด้านการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. ได้ผลงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

2. ได้ข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 
ขอบเขตของการวิเคราะห์ 
 

ขอบเขตของการวิเคราะห์ครั้งนี้มุ่งศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 

วิธีการวิเคราะห์ 
 
  1.  การเก็บรวมรวมข้อมูล ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 จากระบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System: ITAS) ของ
ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
   2. การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอ โดยการน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาจัดท าตาราง
แสดงผลการประเมินประกอบข้อมูลเชิงพรรณนาบรรยายผลการวิเคราะห์ตามแบบวัดที่ส านักประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสก าหนด  คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  แบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  
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กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ 
 
  การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในครั้งนี้ ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ข้อมูลตามเครื่องมือ
ที่ส านักประเมินในการประเมินของแบบวัดคุณธรรมและความโปร่งใสใช้เก็บรวบรวมข้อมูลและน าเสนอผล
การประเมิน จะประกอบไปด้วย 3 เครื่องมือ เพ่ือเก็บข้อมูลจากแต่ละแหล่งข้อมูล ดังนี้ 

1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ 
ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน ใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการท างาน 

3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุ URL เพ่ือ
เชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล และระบุค าอธิบายเพ่ิมเติมประกอบค าตอบ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ ใน 2 ตัวชี้วัด 
ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน การบริหารงาน การ
บริหารเงินงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส) และตัวชี้วัด
การปูองกันการทุจริต (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ การด าเนินการเพ่ือปูองกันการทุจริต และ
มาตรการภายในเพื่อปูองกันการทุจริต) 
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ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์ผลการประเมิน 

 
  การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในครั้งนี้ จ าแนกผลของการศึกษาเป็น 4 ส่วนดังนี้ 

2.1  การวิเคราะห์ผลการประเมินในภาพรวม 
2.2 การวิเคราะห์ผลการประเมินจ าแนกตามแบบวัดการประเมิน 
2.3 การวิเคราะห์ผลการประเมินเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
2.4 ข้อเสนอแนะจากการประเมิน 

 
2.1 การวิเคราะห์ผลการประเมินในภาพรวม 
 
   2.1.1  คะแนนผลการประเมินในภาพรวม 
  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีผล
การประเมินในภาพรวมอยู่ระดับ B ค่าคะแนนเท่ากับ 78.81 คะแนน เมื่อพิจารณาผลการประเมินตามแบบ
วัดการประเมินพบว่า ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) มีค่าคะแนน
เท่ากับ 85.84 คะแนน ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) มีค่า
คะแนนเท่ากับ 94.43 คะแนน  ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) มีค่า
คะแนนเท่ากับ 61.81 ดังนี้ 
 

แบบวัดการประเมิน ค่าคะแนน 
1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  85.84 
2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  94.93 
3. แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  61.81 

สรุปภาพรวมผลการประเมิน 78.81 
 
    จากตาราง พบว่า แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) มีผลการ
ประเมินสูงที่สุด (คะแนน 94.93) รองลงมาคือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และแบบ
วัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) (คะแนน 85.84 และ 94.93 ตามล าดับ) 
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  2.1.2  คะแนนผลการประเมินรายตัวชี้วัด 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีตัวบ่งชี้ที่
ใช้เป็นกรอบในการประเมิน จ านวน 10 ตัวชี้วัด ในส่วนผลการประเมินรายตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย สรุปได้ดังนี้ 
 

 
 
 

คะแนนผลประเมินรายตัวชี้วัด 
 

อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน 
1 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 96.68 
2 การปรับปรุงการท างาน 93.56 
3 คุณภาพการด าเนินงาน 93.04 
4 การปฏิบัตหิน้าท่ี 90.82 
5 การใช้อ านาจ 89.72 
6 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 84.59 
7 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 82.57 
8 การใช้งบประมาณ 81.53 
9 การเปิดเผยข้อมลู 73.61 
10 การปูองกันการทุจริต 50.00 

 
  จากตาราง พบว่า ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสารมีค่าคะแนนสูงที่สุด (คะแนน 96.68) 
รองลงมาคือ การปรับปรุงการท างาน คุณภาพการด าเนินงาน การปฏิบัติหน้าที่ การใช้อ านาจ การแก้ไข
ปัญหาการทุจริต การใช้ทรัพย์สินของราชการ การใช้งบประมาณ และการเปิดเผยข้อมูล (คะแนน 93.56, 
93.04, 90.82, 89.72, 84.59, 82.57, 81.53, และ 73.61 ตามล าดับ) ส่วนตัวชี้วัดการปูองกันการทุจริตมี
ค่าคะแนนน้อยที่สุด (คะแนน 50.00) 
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การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

คุณภาพการด าเนินงาน 

ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

การปรับปรุงการท างาน 

การเปิดเผยข้อมูล 

การป้องกันการทุจริต 
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2.2 การวิเคราะห์ผลการประเมินจ าแนกตามแบบวัดการประเมิน 
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายใช้กรอบแนวทางการวิเคราะห์ตามแบบประเมินที่
ส านักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสก าหนด  ดังนี้ 

1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  
2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  
3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  

  ในส่วนของผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนกตามแบบวัดการประเมิน ดังนี้ 
 
  2.2.1 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  
 
  (1)  จ านวนผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
 

ข้อมูลทั่วไป เพศ รวม ร้อยละ 
ชาย หญิง 

อายุ    
 ต่ ากว่า 20 ป ี - - - - 
 20 - 30 ปี 2 11 13 9.63 
 31 - 40 ปี 28 35 63 46.67 
 41 - 50 ปี 20 28 48 35.56 
 51 - 60 ปี 5 6 11 8.15 
 มากกว่า 60 ป ี - - - - 
ระดับการศึกษา   
 ประถมศึกษาหรือต ากว่า 1 - 1 0.76 
 มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 1 - 1 0.76 
 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า - - - - 
 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 23 30 53 40.15 
 สูงกว่าปริญญาตร ี 29 48 77 58.33 
 อื่น ๆ 1 2 13 2.72 
 
   จากตาราง พบว่า อายุของผู้ตอบประเมิน ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31- 40 ปี คิดเป็น    
ร้อยละ 46.67 รองลงมา อายุ 41-50 ปี และ อายุ 51 – 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.56 และ 9.63 ส่วนระดับ
การศึกษา พบว่า วุฒิสูงกว่าปริญญาตรีมีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 58.33 รองลงมา คือ วุฒิปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 40.15 
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  (2)  ตัวช้ีวัดการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
 
    1)  สรุปผลคะแนนการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
    

ตัวช้ีวัด IIT คะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 90.82 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 81.53 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 89.72 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 82.57 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 84.59 

คะแนนเฉลี่ยรวมตัวชี้วัด IIT 85.84 
 
   จากตาราง พบว่า ผลคะแนนการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) มีคะแนน
เฉลี่ยรวมทุกตัวชี้วัดเท่ากับ 85.84 เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัดที่1 การปฏิบัติหน้าที่มีคะแนน  
ผลการประเมินสูงที่สุด (คะแนน 90.82) รองลงมาคือ ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ และตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไข
ปัญหาการทุจริต (คะแนน 89.72 และ 84.59 ตามล าดับ) ส่วนตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณมีคะแนน    
ผลการประเมินน้อยท่ีสุด (คะแนน 81.53) 
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    2)  ผลคะแนนการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) รายตัวชี้วัด 
 

    ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของ
บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามขั้ นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือ
ผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความ
รับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐ
อย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน ๆ ของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานทั้งในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหน้าที่ และใน
กรณีช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อ่ืน ๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต 
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ดังนี้ 
 

หัวข้อการประเมิน คะแนน 
I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บรกิารแกผู่้ที่มาติดต่อ  

- เป็นไปตามขั้นตอนทีก่ าหนด 
- เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

80.43 

I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน 84.67 
I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน  

- มุ่งผลส าเร็จของงาน 
- ให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว 
- พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 

83.24 

I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มกีารเรียกรับสิ่งดังตอ่ไปนี้ จากผู้มาติดต่อ เพือ่แลกกบัการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนญุาต หรอืให้บริการหรือไม่ 
- เงิน 
- ทรัพย์สิน 
- ประโยชนอ์ื่น ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เชน่ การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นตน้ 

99.49 

I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กนัในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณ ีหรือวัฒนธรรม หรือให้กนัตาม
มารยาทที่ปฏิบัติกนัในสังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มกีารรับสิ่งเหล่านี้หรอืไม่ 

- เงิน 
- ทรัพย์สิน 
- ประโยชนอ์ื่น ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เชน่ การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นตน้ 

98.80 

I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มกีารให้สิง่ดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพือ่สร้างความสัมพนัธท์ี่ดีและคาดหวังให้มีการตอบ
แทนในอนาคต หรือไม ่

- เงิน 
- ทรัพย์สิน 
- ประโยชนอ์ื่น ๆ เชน่ การยกเวน้ค่าบรกิาร การอ านวยความสะดวกเป็นกรณีพเิศษ เป็นต้น 

98.29 

คะแนนเฉลี่ยรวม 90.82 
 

   จากตาราง พบว่า ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ยรวมทุก
ตัวชี้วัดเท่ากับ 90.82 เมื่อพิจารณาเป็นรายหัวข้อการประเมิน พบว่า ข้อ I4 การเรียกรับสิ่งตอบแทนจากผู้ที่มา
ติดต่อ เพ่ือแลกกับการปฏิบบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการมีคะแนนผลการประเมินสูงที่สุด 
(คะแนน 99.49) รองลงมาคือ ข้อ I5 การรับสิ่งตอบแทน และข้อ I6 การให้สิ่งตอบแทนแก่บุคคลภายนอก
หรือภาคเอกชน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและหวังสิ่งตอบแทน (คะแนน 89.72 และ 84.59 ตามล าดับ) 
ส่วนหัวข้อ I1 การบฏิบัติงานหรือการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อมีคะแนนผลการประเมินน้อยที่สุด (คะแนน 
80.43) 
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    ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้
ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส 
ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือ
ประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย 
นอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ 
ดังนี้ 
 

หัวข้อการประเมิน คะแนน 
I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 68.69 
I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงประเด็นดังตอ่ไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

- คุ้มค่า 
- ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณทีต่ั้งไว ้

81.85 

I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 87.49 
I10 บุคลากรในหนว่ยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพยีงใด 

90.15 

I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพสัดุ และการตรวจรับพสัดุ  
- โปร่งใส ตรวจสอบได ้
- เอื้อประโยชน์ใหผู้้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 

85.45 

I12 หน่วยงานของทา่น เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ  
ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

- สอบถาม 
- ทักท้วง 
- ร้องเรียน 

75.53 

คะแนนเฉลี่ยรวม 81.53 
 
   จากตาราง พบว่า ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ยรวมทุก
ตัวชี้วัดเท่ากับ 81.53 เมื่อพิจารณาเป็นรายหัวข้อการประเมิน พบว่า ข้อ I10 บุคลากรในหน่วยงานมีการเบิก
จ่ายเงินที่เป็นเท็จมีคะแนนผลการประเมินสูงที่สุด (คะแนน 90.15) รองลงมาคือ ข้อ I9 การใช้จ่าย
งบประมาณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง และข้อ I11 การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุและการ
ตรวจรับพัสดุที่โปร่งในตรวจสอบได้ (คะแนน 87.49 และ 85.45 ตามล าดับ) ส่วนหัวข้อ I7 การรับรู้เกี่ยวกับ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ของหน่วยงานมีคะแนนผลการประเมินน้อยที่สุด (คะแนน 68.69) 
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   ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของ
บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
มอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไป
อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อ านาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าในธุระส่วนตัวของ
ผู้บังคับบัญชาหรือท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิด
การแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ การซื้อขายต าแหน่ง หรือการเอ้ือผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง ตัวชี้วัดที่ 3 
การใช้อ านาจ  ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ดังนี้ 
 

หัวข้อการประเมิน คะแนน 
I13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 85.46 
I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อย
เพียงใด 

85.45 

I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้
ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

82.70 

I16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าธุระส่วนตัวของผู้บังคับบญัชา มากน้อยเพียงใด 95.12 
I17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบญัชาสั่งการให้ท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจรติ มากน้อย
เพียงใด 

97.25 

I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
- ถูกแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ 
- มีการซื้อขายต าแหน่ง 
- เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 

92.33 

คะแนนเฉลี่ยรวม 89.72 
 
   จากตาราง พบว่า ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ ผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ยรวมทุก
ตัวชี้วัดเท่ากับ 89.72 เมื่อพิจารณาเป็นรายหัวข้อการประเมิน พบว่า ข้อ I17 เคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท า
ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือมีความเสี่ยงต่อการทุจจริตมีคะแนนผลการประเมินสูงที่สุด (คะแนน 97.25) รองลงมา
คือ ข้อ I16 เคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา และข้อ I18 การบริหารงาน
บุคคลของหน่วยงาน (คะแนน 95.12 และ 92.33 ตามล าดับ) ส่วนหัวข้อ I15 มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรมมีคะแนนผลการประเมินน้อยที่สุด 
(คะแนน 82.70) 
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    ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้
ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืม
โดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก 
นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพ่ือ
เผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  
ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ดังนี้ 
 

หัวข้อการประเมิน คะแนน 
I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพยส์ินของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือน าไปให้
กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

92.27 

I20 ข้ันตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบตังิานในหน่วยงานของท่าน มี
ความสะดวกมากน้อยเพียงใด 

68.45 

I21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการ
ขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

86.30 

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพยส์ินของราชการไปใช้ โดยไมไ่ด้ขออนุญาตอย่าง
ถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

94.29 

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สนิของราชการที่ถูกต้อง มาก
น้อยเพียงใด 

73.95 

I24 หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพยส์ินของราชการ เพื่อปูองกัน
ไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

80.14 

คะแนนเฉลี่ยรวม 82.57 
 
  จากตาราง พบว่า ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ผลการประเมิน          
มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวชี้วัดเท่ากับ 82.57 เมื่อพิจารณาเป็นรายหัวข้อการประเมิน พบว่า ข้อ I22  
บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชนมีการน าทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง         
มีคะแนนผลการประเมินสูงที่สุด (คะแนน 94.29) รองลงมาคือ ข้อ I19 มีการเอาทรัพย์สินของราชการ     
ไปเป็นของส่วนตัวหรือน าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง และข้อ I21 การขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้
ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง (คะแนน 92.27 และ 86.30 ตามล าดับ) ส่วนหัวข้อ I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือ
ยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวกมีคะแนนผลการประเมินน้อย
ทีสุ่ด (คะแนน 82.70) 
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    ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมิน
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวน
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดท าแผนงานด้านการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม 
รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องท าให้การ
ทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อ
พบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝูาระวัง ตรวจสอบการ
ทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการน าผลการตรวจสอบของฝุายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือปูองกันการทุจริต ตัวชี้วัดที่  5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ดังนี้ 
 

หัวข้อการประเมิน คะแนน 
I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความส าคัญ กับการต่อต้านการทุจรติ มากน้อยเพยีงใด 89.90 
I26 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม ่

- ทบทวนนโยบายหรือมาตรการปูองกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
- จัดท าแผนงานด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 

84.81 

I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแกไ้ข มากน้อยเพียงใด 82.48 
I28 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจรติในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

- เผ้าระวังการทุจรติ 
- ตรวจสอบการทุจรติ 
- ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต 

85.14 

I29 หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบของฝุายตรวจสอบ ท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน
ไปปรับปรุงการท างาน เพื่อปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

84.89 

I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเดน็
ดังต่อไปนี้ อย่างไร 

- สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก 
- สามารถติดตามผลการร้องเรยีนได้ 
- มั่นใจว่าจะมีการด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา 
- มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มผีลกระทบต่อตนเอง 

80.30 

คะแนนเฉลี่ยรวม 84.59 
 
   จากตาราง พบว่า ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ย
รวมทุกตัวชี้วัดเท่ากับ 84.59 เมื่อพิจารณาเป็นรายหัวข้อการประเมิน พบว่า ข้อ I25 ผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงาน ให้ความส าคัญ กับการต่อต้านการทุจริตมีคะแนนผลการประเมินสูงที่สุด (คะแนน 89.90) 
รองลงมาคือ ข้อ I28 มีการด าเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริตในหน่วยงาน และข้อ I29 มีการน าผลการ
ตรวจสอบของฝุายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือปูองกันการ
ทุจริตในหน่วยงาน (คะแนน 85.14 และ 84.89 ตามล าดับ) ส่วนหัวข้อ I30 การพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่
จะเกิดขึ้นในหน่วยงานมีคะแนนผลการประเมินน้อยที่สุด (คะแนน 80.30) 
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  2.2.2  ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  
 
    (1)  จ านวนผู้ตอบแบบวัด 
 

ข้อมูลทั่วไป เพศ รวม ร้อยละ 
ชาย หญิง 

อาย ุ    
 ต่ ากว่า 20 ปี 32 24 56 13.93 
 20 - 30 ปี 28 192 220 54.73 
 31 - 40 ปี 6 92 98 24.38 
 41 - 50 ปี 8 20 28 6.97 
 51 - 60 ปี - - - - 
 มากกว่า 60 ปี - - - - 
ระดับการศึกษา   
 ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า 0 0 0 0.00 
 มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 52 242 294 73.13 
 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 18 54 72 17.91 
 ปริญญาตรหีรือเทียบเท่า 4 32 36 8.96 
 สูงกว่าปริญญาตร ี - - - - 
 อื่น ๆ - - - - 
การติดต่อหน่วยงาน   
 บุคคลทั่วไป 68 318 386 96.02 
 หน่วยงานของรัฐ 4 8 12 2.99 
 องค์กรธุรกิจ 2 2 4 1.00 
 อื่น ๆ - - - - 
 
   จากตาราง พบว่า อายุของผู้ตอบประเมิน ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20 - 30 ปี คิดเป็น    
ร้อยละ 54.73 รองลงมา อายุ 31- 40 ปี และ อายุต่ ากว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.38 และ 13.93 ส่วนระดับ
การศึกษา พบว่า วุฒิมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่ามีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 73.13 รองลงมา คือ           
วุฒิอนุปริญญาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 17.91 ด้านการติดต่อหน่วยงาน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นบุคลทั่วไป   
คิดเป็นร้อยละ 96.02 
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  (2)  ผลการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
 
   1)  สรุปผลคะแนนการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
    

ตัวช้ีวัด EIT คะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 93.04 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 96.68 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 93.56 

คะแนนเฉลี่ยรวมตัวชี้วัด EIT 94.93 
 
    จากตาราง พบว่า ผลคะแนนการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) มีคะแนน
เฉลี่ยรวมทุกตัวชี้วัดเท่ากับ 94.93 เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสารมี
คะแนนผลการประเมินสูงที่สุด (คะแนน 90.82) รองลงมาคือ ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 
(คะแนน 93.56) ส่วนตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงานมีคะแนนผลการประเมินน้อยที่สุด (คะแนน 
93.04) 
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   2)  ผลคะแนนการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) รายตัวชี้วัด 
 
      ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมิน
การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการคุณภาพการด าเนินงาน ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่
ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การด าเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา  
ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับ
ประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน ๆ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วย นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการด าเนินงานในภาพรวมของ
หน่วยงาน ที่จะต้องค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน ประกอบด้วยข้อค าถาม
จ านวน 5 ข้อ ดังนี้ 
 

หัวข้อการประเมิน คะแนน 
E1 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ปฏิบตัิงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

- เป็นไปตามขั้นตอนท่ีก าหนด 
- เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

90.97 

E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ปฏิบตัิงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่อคนอื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกัน 
มากน้อยเพียงใด 

90.15 

E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนนิการ/ให้บริการแก่ท่าน อย่างตรงไปตรงมา 
ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมลู มากน้อยเพียงใด 

91.63 

E4 ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหนา้ที่ของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ร้องขอให้จ่ายหรือให้สิง่
ดังต่อไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบตัิงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บรกิาร หรือไม ่

- เงิน 
- ทรัพย์สิน 
- ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง เป็นต้น 

100.00 

E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลกั มาก
น้อยเพียงใด 

92.45 

คะแนนเฉลี่ยรวม 93.04 
 

   จากตาราง พบว่า ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน ผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ย
รวมทุกตัวชี้วัดเท่ากับ 93.04 เมื่อพิจารณาเป็นรายหัวข้อการประเมิน พบว่า ข้อ E4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา 
เคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งตอบแทนเพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ 
อนุญาต หรือให้บริการมีคะแนนผลการประเมินสูงที่สุด (คะแนน 100.00) รองลงมาคือ ข้อ E5 มีการ
ด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก และข้อ E3 การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนินการ/ให้บริการแก่ท่าน อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล (คะแนน 92.45 และ 91.63 
ตามล าดับ) ส่วนหัวข้อ E2 มีการปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่อคนอ่ืน ๆ อย่างเท่าเทียมกัน        
มีคะแนนผลการประเมินน้อยที่สุด (คะแนน 90.15) 
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  ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการ
รับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่
หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มี
ช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมิน
การรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย 
ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดที่ 7 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร  ประเด็นส ารวจ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ ดังนี้ 
 

หัวข้อการประเมิน คะแนน 
E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อมลีักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

- เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 
- มีช่องทางหลากหลาย 

95.73 

E7 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการเผยแพรผ่ลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน 
มากน้อยเพียงใด 

92.61 

E8 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคดิเหน็เกี่ยวกับการด าเนินงาน/การ
ให้บริการ หรือไม ่

100.00 

E9 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการช้ีแจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสยัเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

95.07 

E10 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรยีนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน 
หรือไม ่

100.000 

คะแนนเฉลี่ยรวม 96.68 
 
   จากตาราง พบว่า ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการศึกษา ผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ย
รวมทุกตัวชี้วัดเท่ากับ 96.68 เมื่อพิจารณาเป็นรายหัวข้อการประเมิน พบว่า ข้อ E8 ช่องทางรับฟังค าติชมหรือ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ และ ข้อ E10 ช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีคะแนนผลการประเมินสูงที่สุด (คะแนน 100.00) รองลงมาคือ ข้อ E6 การ
เผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน และ ข้อ E9 การชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานได้อย่างชัดเจน (คะแนน 95.73 และ 95.07 ตามล าดับ) ส่วนหัวข้อ E7 การเผยแพร่ผลงานหรือ
ข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มีคะแนนผลการประเมินน้อยที่สุด (คะแนน 92.61) 
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  ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการ
รับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการท างาน ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการ
ท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย ทั้งนี้ นอกจากหน่วยงานจะต้อง
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความ
โปร่งใสมากขึ้นอีกด้วย ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน  ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ 
ดังนี้ 
 

หัวข้อการประเมิน คะแนน 
E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการใหด้ี
ขึ้น มากน้อยเพียงใด 

95.57 

E12 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น 
มากน้อยเพียงใด 

90.81 

E13 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้เกดิความ
สะดวกรวดเร็วมากข้ึน หรือไม่ 

100.00 

E14 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหนว่ยงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

92.94 

E15 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บรกิาร ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น  
มากน้อยเพียงใด 

88.51 

คะแนนเฉลี่ยรวม 93.56 
 
   จากตาราง พบว่า ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน ผลการประเมินมีคะแนน
เฉลี่ยรวมทุกตัวชี้วัดเท่ากับ 93.56 เมื่อพิจารณาเป็นรายหัวข้อการประเมิน พบว่า ข้อ E13 การน าเทคโนโลยีมา
ใช้ในการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นมีคะแนนผลการประเมินสูงที่สุด 
(คะแนน 100.00) รองลงมาคือ ข้อ E11 การปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น และ 
E14 เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น (คะแนน 95.57 และ 92.94 ตามล าดับ) ส่วน
หัวข้อ E15 การปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมีคะแนนผลการประเมินน้อยที่สุด 
(คะแนน 88.51) 
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    25 
 

  2.2.3  ผลการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
 
    (1)  สรุปผลคะแนนการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
 

ตัวช้ีวัด OIT คะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 73.61 
ตัวชี้วัดที่ 10 การปูองกันการทุจริต 50.00 

คะแนนเฉลี่ยรวมของตัวชี้วัด OIT 61.81 
 
   จากตาราง พบว่า ผลคะแนนการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) มีคะแนน
เฉลี่ยรวมทุกตัวชี้วัดเท่ากับ 61.81 เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูลมีคะแนน
ผลการประเมินสูงที่สุด (คะแนน 73.61) ส่วนตัวชี้วัดที่ 10 การปูองกันการทุจริตมีคะแนนผลการประเมิน
น้อยที่สุด (คะแนน 50.00) 
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  (2)  ผลคะแนนการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) รายตัวชี้วัด 
 

   การเปิดเผยข้อมูลจะพิจารณาจาก 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบของการเปิดเผย 
และองค์ประกอบของข้อมูล โดยจะต้องสอดคล้องตามเงื่อนไขครบถ้วนทั้ง 2 องค์ประกอบ จึงจะถือว่าเป็น
การเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด ซ่ีงพิจารณาตามเงื่อนไข ดังนี้ 

- สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ผ่าน URL 
- ข้อมูลเผยแพร่ที่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
- ข้อมูลเผยแพร่ในหัวข้อหรือต าแหน่งทีป่ระชาชนทั่วไปสามารถเข้าใจและเข้าถึงได ้

 

    ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับ
ทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสั มพันธ์
ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงิน
งบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความ
โปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้
เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด OIT คะแนน 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพ้ืนฐาน  
 O1 โครงสร้าง 100.00 
 O2 ข้อมูลผู้บริหาร 0.00 
 O3 อ านาจหน้าที ่ 100.00 
 O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 100.00 
 O5 ข้อมูลการติดต่อ 0.00 
 O6 กฎหมายที่เกีย่วข้อง 100.00 
 O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 100.00 
 O8 Q&A 0.00 
 O9 Social Network 0.00 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน  
 O10 แผนด าเนินงานประจ าป ี 100.00 
 O11 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าป ีรอบ 6 เดือน 100.00 
 O12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 100.00 
 O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบตัิงาน 100.00 
 O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 100.00 
 O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 100.00 
 O16 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ 0.00 
 O17 E–Service 100.00 
 



 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    27 
 

ตัวชี้วัด OIT คะแนน 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ  
 O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 100.00 
 O19 รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี รอบ 6 เดือน 100.00 
 O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 100.00 
 O21 แผนการจัดซ้ือจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 100.00 
 O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 100.00 
 O23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 100.00 
 O24 รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี 100.00 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 100.00 
 O26 การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 100.00 
 O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 0.00 
 O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี 0.00 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส  
 O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 100.00 
 O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 100.00 
 O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจ าปี 0.00 
 O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 100.00 
 O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 0.00 

คะแนนเฉลี่ยรวมของตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 73.61 
 
   จากตาราง พบว่า ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ยรวม
ทุกตัวชี้วัดย่อยเท่ากับ 73.61 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นการประเมิน พบว่า มีประเด็นการเปิดเผยข้อมูลที่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินก าหนด มี 26 ประเด็น คือ ประเด็น O1 โครงสร้าง, O3 อ านาจหน้าที่
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน, O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง, O7 ข่าวประชาสัมพันธ์, O10 
แผนด าเนินงานประจ าปี, O11 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน, O12 
รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี, O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน, O14 คู่มือหรือมาตรฐานการ
ให้บริการ, O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ, O17 E–Service, O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี, 
O19 รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี รอบ 6 เดือน, O20 รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี, O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ, O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน, O24 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี , O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล, O26 
การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล, O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ, O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ O32 ช่อง
ทางการรับฟังความคิดเห็น 
   ส่วนประเด็นที่ไม่เป็นตามหลักเกณฑ์การประเมนิก าหนด มี 7 ประเด็น คือ ประเด็น 
O2 ข้อมูลผู้บริหาร, O5 ข้อมูลการติดต่อ, O8 Q&A, O9 Social Network, O16 รายงานผลการส ารวจ
ความพึงพอใจการให้บริการ, O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลม, O28 รายงานผล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี, O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบประจ าปี และ O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 



 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    28 
 

    ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) การด าเนินการเพ่ือปูองกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริต
ของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการปูองกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และ
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพ่ือปูองกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายใน
เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและปูองกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้
ความส าคัญต่อผลการประเมินเพ่ือน าไปสู่การจัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมี
การก ากับติดตามการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตัวชี้วัดที่ 10 การปูองกันการทุจริต ประกอบด้วย 
2 ตัวชี้วัดย่อย (10 ข้อมูล) ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด OIT คะแนน 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต  
 O34 เจตจ านงสจุริตของผู้บริหาร 100.00 
 O35 การมีส่วนร่วมของผู้บรหิาร 100.00 
 O36 การประเมินความเสีย่งการทุจรติประจ าป ี 100.00 
 O37 การด าเนินการเพื่อจัดการความเสีย่งการทุจริต 100.00 
 O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 100.00 
 O39 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 100.00 
 O40 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการปูองกันการทุจริตประจ าป ีรอบ 6 เดือน 100.00 
 O41 รายงานผลการด าเนินการปูองกันการทุจริตประจ าป ี 100.00 
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต  
 O42 มาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 0.00 
 O43 การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 0.00 

คะแนนเฉลี่ยรวมของตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 50.00 
 
  จากตาราง พบว่า ตัวชี้วัดที่ 10 การปูองกันการทุจริต ผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ย
รวมทุกตัวชี้วัดย่อยเท่ากับ 50.00 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นการประเมิน พบว่า มีประเด็นการเปิดเผยข้อมูล
ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินก าหนด มี 8 ประเด็น คือ ประเด็น O34 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร, 
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร, O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี, O37 การด าเนินการเพ่ือ
จัดการความเสี่ยงการทุจริต, O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร, O39 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต, 
O40 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการปูองกันการทุจริตประจ าปี รอบ 6 เดือน และ O41 รายงาน
ผลการด าเนินการปูองกันการทุจริตประจ าปี 
  ส่วนประเด็นที่ไม่เป็นตามหลักเกณฑ์การประเมนิก าหนด มี 2 ประเด็น คือ ประเด็น 
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และ O43 การด าเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
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2.3 การวิเคราะห์ผลการประเมินเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 
  2.3.1 ผลการประเมินเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 
 
  (1)  การเปรียบเทียบผลการประเมินกับปีท่ีผ่านมา 
 

แบบวัดการประเมิน คะแนน 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  78.27 85.84 
2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  82.56 94.93 
3. แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  95.50 61.81 

ผลการประเมิน 86.45 78.81 
 
   จากตาราง การเปรียบเทียบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกับปีที่ผ่านมา พบว่า ผลการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 (คะแนน 78.81) มีคะแนนผลการประเมินน้อยกว่าปืงบประมาณ พ.ศ. 2562 (คะแนน 86.45) เมื่อ
พิจารณาตามแบบวัดการประเมิน พบว่า แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ผลการประเมิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (คะแนน 85.84) สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (คะแนน 78.27) ด้านแบบวัด
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผลการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (คะแนน 94.93) 
สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (คะแนน 82.65) และแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ผลการ
ประเมินปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (คะแนน 61.81) น้อยกว่ากว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (คะแนน 
95.50) 
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 (2)  การเปรียบเทียบผลการประเมินกับปีท่ีผ่านมาจ าแนกรายตัวบ่งชี้ 
 

ตัวชี้วัดการประเมิน คะแนน 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

1. การปฏิบัติหน้าที ่ 85.89 90.82 
2. การใช้งบประมาณ 76.87 81.53 
3. การใช้อ านาจ 79.62 89.72 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 75.42 82.57 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจรติ 73.53 84.59 
6. คุณภาพการด าเนินงาน 84.55 93.04 
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 84.84 96.68 
8. การปรับปรุงการท างาน 78.31 93.56 
9. การเปิดเผยข้อมลู 91.00 73.61 
10. การปูองกันการทุจริต 100.00 50.00 
 

   จากตาราง การเปรียบเทียบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกับปีที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด
การประเมิน พบว่า  
   ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ผลการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (คะแนน 
90.82) สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (คะแนน 85.89)  
   ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ผลการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (คะแนน 
81.53) สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (คะแนน 78.27)  
   ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ ผลการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (คะแนน 89.72) 
สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (คะแนน 76.87) 
   ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ผลการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(คะแนน 82.57) สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (คะแนน 75.42) 
   ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ผลการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(คะแนน 84.59) สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (คะแนน 73.53) 
   ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน ผลการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (คะแนน 
93.04) สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (คะแนน 84.55) 
   ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ผลการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(คะแนน 96.68) สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (คะแนน 84.84) 
   ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน ผลการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(คะแนน 93.56) สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (คะแนน 78.31) 
   ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ผลการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (คะแนน 
78.31) น้อยกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (คะแนน 91.00) 
   ตัวชี้วัดที่ 10 การปูองกันการทุจริต ผลการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (คะแนน 
50.00) น้อยกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (คะแนน 100.00) 
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 2.3.2  ผลการประเมินเปรียบเทียบกับภาพรวมระดับประเทศและสถาบันอุดมศึกษา 
 

ตัวชี้วัดการประเมิน คะแนนประเมนิ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
ระดับประเทศ สถาบันอุดมศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

1. การปฏิบัติหน้าที ่ 90.15 88.30 90.82 
2. การใช้งบประมาณ 82.29 80.47 81.53 
3. การใช้อ านาจ 86.14 84.95 89.72 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 81.41 80.41 82.57 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจรติ 83.22 80.32 84.59 
6. คุณภาพการด าเนินงาน 83.52 88.41 93.04 
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 82.58 89.17 96.68 
8. การปรับปรุงการท างาน 80.11 88.56 93.56 
9. การเปิดเผยข้อมลู 53.12 93.41 73.61 
10. การปูองกันการทุจริต 36.29 86.49 50.00 

คะแนนเฉลี่ยรวม 67.90 87.46 78.81 
 
   จากตาราง การเปรียบเทียบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  เทียบกับภาพรวมระดับประเทศและ
สถาบันอุดมศึกษา พบว่า ผลคะแนนการประเมินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (คะแนน 78.81) สูงกว่า
คะแนนภาพรวมระดับประเทศ (คะแนน 67.90) อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับคะแนนรวมของสถาบันอุดมศึกษา 
พบว่า ผลคะแนนการประเมินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (คะแนน 78.81) ต่ ากว่าคะแนนภาพรวมของ
สถาบันอุดมศึกษา (คะแนน 87.46) 
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2.4 ข้อเสนอแนะจากการประเมิน 
 
  (1)  ข้อเสนอแนะจากการประเมินในภาพรวม 
  จากเปูาหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจ าปี 2563” ที่ก าหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 
85 คะแนนขึ้นไป ภายในปี 2565 พบว่า ผลคะแนนการประเมินหน่วยงานของท่านจาก 3 แบบวัด  คือ 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จ านวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด มีแบบวัดที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์
เปูาหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) คือ แบบวัด IIT และ EIT  ซึ่งสะท้อนประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่อย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่างชัดเจน และคุณภาพการ
ให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  ส่วนแบบวัดที่มีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์เปูาหมาย (ร้อยละ 85) คือ แบบวัด OIT จึงมี
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งข้ึนในปีถัดไป ดังต่อไปนี้ 
  แบบ OIT เป็นการเปิดเผยข้อมูลพ้ืนฐานต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะบน
เว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนารมณ์ในการปูองปราม
การทุจริตโดยมีมาตรการที่เป็นรูปธรรม จึงควรด าเนินการดังนี้  
  1) การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
ข้อมูลด้านการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากร
บุคคล รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป และการ
ให้บริการผ่านระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือต าแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้
โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง  
  2) การปูองกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะศึกษา
และวิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่ผ่านมาเพ่ือก าหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดท าแนว
ทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการก ากับติดตามการน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ที่ส าคัญ 
ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบ
ให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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 (2) ข้อคิดเห็นจากแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
ข้อ ประเด็นการตรวจ ข้อคิดเห็นจากการตรวจ 
O2 ข้อมูลผู้บริหาร ไม่แสดงช่องทางการติดต่อ 
O3 อ านาจหน้าที ่ ควรแสดงอ านาจหน้าท่ีตามที่กฎหมายก าหนด 
O5 ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อไม่ครบ 5 ประเภท ได้แก่ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 

หมายเลขโทรสาร อีเมล และแผนที่ 
O8 Q&A ไม่แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมลูและ

หน่วยงานตอบข้อค าถามที่ชัดเจน โดยอาจอยู่ในรูปแบบกล่อง
ข้อความ/web broad 

O9 Social Network URL ที่แสดงเป็นไฟล์มา/ต้องแสดง URL ของหน้าเว็บไซต์ที่เป็น
ช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลด้วยเพื่อพิสูจน์ว่าไฟลเ์อกสารนั้นประชาชน
สามารถเชื่อมโยงเข้าถึงได้จากหนา้เว็บไซด์หลักของหน่วยงานจริง 

O16 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจ 
การให้บริการ 

url เปิดไมไ่ด ้

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลไม่ครบถ้วนตามที่
ก าหนด ได้แก่ หลักเกณฑ์การสรรหาและคดัเลือกบุคคลากร,การ
บรรจุและแต่งตั้งบุคคลากร,การพัฒนาบุคคลากร,การประเมิณผลการ
ปฎิบัติงานบุคคลกร และการให้คณุให้โทษ การสร้างขวัญก าลังใจ 

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจ าป ี

ข้อมูลที่น ามาตอบไม่ใช่รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจ าปี พ.ศ. 2562 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทจุริต
ประจ าป ี

ไม่มี url 

O42 มาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ไม่มีข้อมลูรายละเอียดการวิเคราะห์เช่นประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง
หรือจุดอ่อนท่ีต้องการแกไ้ขเร่งด่วน ประเด็นท่ีต้องพัฒนาเร่งด่วน 
แนวทางในการน าผลการวิเคราะหไ์ปสูรู่ปแบบการปฎิบัติของ
หน่วยงาน เป็นต้น 

O43 การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

ไม่ได้แสดงผลการด าเนินการตามาตรการเพื่อส่งเสริมคณุธรรม และ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2563 ที่ชัดเจน และสอดคล้องกับ 
ข้อ O42 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผลการวิเคราะหแ์ละแนวทางการพัฒนาจากข้อเสนอแนะการประเมิน 

 
3.1  สรุปผลการวิเคราะห์ 
   
   การวิเคราะห์ผลการประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ือวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย และน าผลการวิเคราะห์มาใช้เป็นแนวทางพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ด าเนินการเก็บรวมรวมข้อมูลจาก
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment System: ITAS) ผลการวิเคราะห์สรุปได้ดังนี้ 
 
  3.1.1  การวิเคราะห์ผลการประเมินในภาพรวม 
      คะแนนผลการประเมินของมหาวิทยาลัยในภาพรวมอยู่ระดับ B ค่าคะแนนเท่ากับ 
78.81 คะแนน เมื่อพิจารณาผลการประเมินตามแบบวัดการประเมินพบว่า ผลการประเมินตามแบบวัดการ
รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) มีค่าคะแนนเท่ากับ 85.84 คะแนน ผลการประเมินตามแบบวัดการ
รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เท่ากับมีค่าคะแนนเท่ากับ 94.43 คะแนน  ผลการประเมินตาม
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) มีค่าคะแนนเท่ากับ 61.81 เมื่อพิจารณาคะแนนผลการ
ประเมินรายตัวชี้วัด จ านวน 10 ตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสารมีค่าคะแนนสูงที่สุด 
รองลงมาคือ การปรับปรุงการท างาน คุณภาพการด าเนินงาน การปฏิบัติหน้าที่ การใช้อ านาจ การแก้ไข
ปัญหาการทุจริต การใช้ทรัพย์สินของราชการ การใช้งบประมาณ และการเปิดเผยข้อมูล ส่วนตัวชี้วัดการ
ปูองกันการทุจริตมีค่าคะแนนน้อยที่สุด 
 
 3.1.2 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
     (1) ผู้ตอบแบบประเมิน ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31- 40 ปี รองลงมา อายุ 41-50 ปี 
และ อายุ 51 – 60 ปี ส่วนระดับการศึกษา พบว่า วุฒิสูงกว่าปริญญาตรีมีจ านวนมากที่สุด รองลงมาคือวุฒิ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
    (2) ผลคะแนนการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) มีจ านวน 5 ตัวชี้วัด พบว่า 
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่มีคะแนนผลการประเมินสูงที่สุด รองลงมาคือ ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ และ
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ส่วนตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณมีคะแนนผลการประเมินน้อย
ที่สุด ผลการประเมินรายตัวชี้วัด สรุปได้ดังนี้ 
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     ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวชี้วัดเท่ากับ 
90.82 เมื่อพิจารณาเป็นรายหัวข้อการประเมิน พบว่า ข้อ I4 การเรียกรับสิ่งตอบแทนจากผู้ที่มาติดต่อ เพ่ือ
แลกกับการปฏิบบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการมีคะแนนผลการประเมินสูงที่สุด  รองลงมาคือ 
ข้อ I5 การรับสิ่งตอบแทน และข้อ I6 การให้สิ่งตอบแทนแก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีและหวังสิ่งตอบแทน ส่วนหัวข้อ I1 การบฏิบัติงานหรือการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อมี
คะแนนผลการประเมินน้อยที่สุด 
     ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวชี้วัดเท่ากับ 
81.53 เมื่อพิจารณาเป็นรายหัวข้อการประเมิน พบว่า ข้อ I10 บุคลากรในหน่วยงานมีการเบิกจ่ายเงินที่เป็น
เท็จมีคะแนนผลการประเมินสูงที่สุด รองลงมาคือ ข้อ I9 การใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม 
หรือพวกพ้อง และข้อ I11 การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุและการตรวจรับพัสดุที่โปร่งในตรวจสอบได้ 
ส่วนหัวข้อ I7 การรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ของหน่วยงานมีคะแนนผลการประเมิน
น้อยที่สุด 
     ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ ผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวชี้วัดเท่ากับ 
89.72 เมื่อพิจารณาเป็นรายหัวข้อการประเมิน พบว่า ข้อ I17 เคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าในสิ่งที่ไม่
ถูกต้องหรือมีความเสี่ยงต่อการทุจจริตมีคะแนนผลการประเมินสูงที่สุด  รองลงมาคือ ข้อ I16 เคยถูก
ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา และข้อ I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน 
ส่วนหัวข้อ I15 มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม
มีคะแนนผลการประเมินน้อยที่สุด 
     ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ยรวมทุก
ตัวชี้วัดเท่ากับ 82.57 เมื่อพิจารณาเป็นรายหัวข้อการประเมิน พบว่า ข้อ I22  บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน
มีการน าทรัพย์สินของราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง มีคะแนนผลการประเมินสูงที่สุด 
รองลงมาคือ ข้อ I19 มีการเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัวหรือน าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง และ
ข้อ I21 การขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง ส่วนหัวข้อ I20 ขั้นตอนการขออนุญาต
เพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวกมีคะแนนผลการประเมิน
น้อยที่สุด 
     ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวชี้วัด
เท่ากับ 84.59 เมื่อพิจารณาเป็นรายหัวข้อการประเมิน พบว่า ข้อ I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ให้
ความส าคัญ กับการต่อต้านการทุจริตมีคะแนนผลการประเมินสูงที่สุด รองลงมาคือ ข้อ I28 มีการ
ด าเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริตในหน่วยงาน และข้อ I29 มีการน าผลการตรวจสอบของฝุายตรวจสอบ 
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน เพื่อปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน  ส่วนหัวข้อ I30 
การพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานมีคะแนนผลการประเมินน้อยที่สุด 
 
 3.1.3 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
     (1) ผู้ตอบแบบประเมิน ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20 - 30 ปี รองลงมา อายุ 31- 40 ปี 
และ อายุต่ ากว่า 20 ปี ส่วนระดับการศึกษา พบว่า วุฒิมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่ามีจ านวนมากที่สุด รองลงมา 
คือ วุฒิอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ด้านการติดต่อหน่วยงาน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นบุคลทั่วไป    
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     (2) ผลคะแนนการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) มีจ านวน 3 ตัวชี้วัด พบว่า 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสารมีคะแนนผลการประเมินสูงที่สุด รองลงมาคือ ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุง
ระบบการท างาน ส่วนตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงานมีคะแนนผลการประเมิ นน้อยที่สุด ผลการ
ประเมินรายตัวชี้วัด สรุปได้ดังนี้ 
     ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน ผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวชี้วัด
เท่ากับ 93.04 เมื่อพิจารณาเป็นรายหัวข้อการประเมิน พบว่า ข้อ E4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา เคยถูก
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งตอบแทนเพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต 
หรือให้บริการมีคะแนนผลการประเมินสูงที่สุด รองลงมาคือ ข้อ E5 มีการด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์
ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก และข้อ E3 การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการแก่ท่าน 
อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ส่วนหัวข้อ E2 มีการปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มา
ติดต่อคนอ่ืน ๆ อย่างเท่าเทียมกันมีคะแนนผลการประเมินน้อยที่สุด 
     ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการศึกษา ผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวชี้วัด
เท่ากับ 96.68 เมื่อพิจารณาเป็นรายหัวข้อการประเมิน พบว่า ข้อ E8 ช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็น
เกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ และ ข้อ E10 ช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานมีคะแนนผลการประเมินสูงที่สุด รองลงมาคือ ข้อ E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน และ 
ข้อ E9 การชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน ส่วนหัวข้อ E7 
การเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มีคะแนนผลการประเมินน้อยที่สุด 
     ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน ผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ยรวมทุก
ตัวชี้วัดเท่ากับ 93.56 เมื่อพิจารณาเป็นรายหัวข้อการประเมิน พบว่า ข้อ E13 การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นมีคะแนนผลการประเมินสูงที่สุด รองลงมาคือ 
ข้อ E11 การปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น และ E14 เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของ
หน่วยงานให้ดีขึ้น ส่วนหัวข้อ E15 การปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมีคะแนนผล
การประเมินน้อยท่ีสุด 
 
 3.1.3 ผลการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
    ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวชี้วัดย่อยเท่ากับ 
73.61 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นการประเมิน พบว่า มีประเด็นการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
การประเมินก าหนด มี 26 ประเด็น คือ ประเด็น O1 โครงสร้าง, O3 อ านาจหน้าที่O4 แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน, O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง, O7 ข่าวประชาสัมพันธ์, O10 แผนด าเนินงานประจ าปี, 
O11 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน, O12 รายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปี, O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน, O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ, O15 ข้อมูลเชิง
สถิติการให้บริการ, O17 E–Service, O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี, O19 รายงานการก ากับ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี รอบ 6 เดือน, O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี , 
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ, O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน, O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประจ าปี, O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล, O26 การด าเนินการตามนโยบาย
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การบริหารทรัพยากรบุคคล, O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ, O30 
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ส่วน
ประเด็นที่ไม่เป็นตามหลักเกณฑ์การประเมินก าหนด มี 7 ประเด็น คือ ประเด็น O2 ข้อมูลผู้บริหาร, O5 
ข้อมูลการติดต่อ, O8 Q&A, O9 Social Network, O16 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ, 
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลม, O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจ าปี, O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจ าปี  และ O33 การ
เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
   ตัวชี้วัดที่ 10 การปูองกันการทุจริต ผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวชี้วัดย่อย
เท่ากับ 50.00 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นการประเมิน พบว่า มีประเด็นการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การประเมินก าหนด มี 8 ประเด็น คือ ประเด็น O34 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร, O35 การมี
ส่วนร่วมของผู้บริหาร, O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี, O37 การด าเนินการเพ่ือจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต, O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร, O39 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต, O40 
รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการปูองกันการทุจริตประจ าปี รอบ 6 เดือน และ O41 รายงานผลการ
ด าเนินการปูองกันการทุจริตประจ าปี  ส่วนประเด็นที่ไม่เป็นตามหลักเกณฑ์การประเมินก าหนด มี 2 
ประเด็น คือ ประเด็น O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และ O43 การ
ด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 
 3.1.4 การวิเคราะห์ผลการประเมินเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 
     (1) การเปรียบเทียบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกับปีที่ผ่านมา พบว่า ผลการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 มีคะแนนผลการประเมินน้อยกว่าปืงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อพิจารณาตามแบบวัดการประเมิน 
พบว่า แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ผลการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สูงกว่า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ด้านแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผลการประเมิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
ผลการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 น้อยกว่ากว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
    (2) การเปรียบเทียบเป็นรายตัวชี้วัด จ านวน 10 ตัวบ่งชี้ พบว่า  
    ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ผลการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สูงกว่า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
    ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ผลการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  สูงกว่า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
    ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ ผลการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สูงกว่า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
    ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ผลการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563     สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
    ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ผลการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ. 2563      
สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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    ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน ผลการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    
สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
    ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ผลการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
    ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน ผลการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
    ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ผลการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 น้อยกว่า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
    ตัวชี้วัดที่ 10 การปูองกันการทุจริต ผลการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
น้อยกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
   (2)  การเปรียบเทียบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เทียบกับภาพรวมระดับประเทศและสถาบันอุดมศึกษา 
พบว่า ผลคะแนนการประเมินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สูงกว่าคะแนนภาพรวมระดับประเทศ อย่างไรก็
ตามเมื่อเทียบกับคะแนนรวมของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ผลคะแนนการประเมินของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ต่ ากว่าคะแนนภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษา  
 
 3.1.5 ข้อเสนอแนะจากการประเมิน 
     (1)  ข้อเสนอแนะจากการประเมินในภาพรวม 
    จากเปูาหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี 2563” ที่ก าหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผล
คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ภายในปี 2565 พบว่า ผลคะแนนการประเมินหน่วยงานของท่านจาก 3 แบบวัด  
คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จ านวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด มีแบบวัดที่มีคะแนนผ่าน
เกณฑ์เปูาหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) คือ แบบวัด IIT และ EIT  ซึ่งสะท้อนประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
อย่างซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่างชัดเจน และคุณภาพ
การให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
   ส่วนแบบวัดที่มีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์เปูาหมาย (ร้อยละ 85) คือ แบบวัด OIT จึงมี
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งข้ึนในปีถัดไป ดังต่อไปนี้ 
   แบบ OIT เป็นการเปิดเผยข้อมูลพ้ืนฐานต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่
สาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนารมณ์ใน
การปูองปรามการทุจริตโดยมีมาตรการที่เป็นรูปธรรม จึงควรด าเนินการดังนี้  
   1) การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
ประกอบด้วยข้อมูลด้านการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชน
ทั่วไป และการให้บริการผ่านระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือต าแหน่งที่สามารถเข้าถึงและ
สืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
โดยตรง  
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   2) การปูองกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA 
ก่อนจะศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่ผ่านมาเพ่ือก าหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 
จากนั้นจัดท าแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการก ากับติดตามการน าไปปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม ที่ส าคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานใน
การปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 
   (2) ข้อคิดเห็นจากแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ข้อคิดเห็นจากการตรวจ 
O2 ข้อมูลผู้บริหาร ไม่แสดงช่องทางการติดต่อ 
O3 อ านาจหน้าที ่ ควรแสดงอ านาจหน้าท่ีตามที่กฎหมายก าหนด 
O5 ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อไม่ครบ 5 ประเภท ได้แก่ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 

หมายเลขโทรสาร อีเมล และแผนที่ 
O8 Q&A ไม่แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมลูและ

หน่วยงานตอบข้อค าถามที่ชัดเจน โดยอาจอยู่ในรูปแบบกล่อง
ข้อความ/web broad 

O9 Social Network URL ที่แสดงเป็นไฟล์มา/ต้องแสดง URL ของหน้าเว็บไซต์ที่เป็น
ช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลด้วยเพื่อพิสูจน์ว่าไฟลเ์อกสารนั้นประชาชน
สามารถเชื่อมโยงเข้าถึงได้จากหนา้เว็บไซด์หลักของหน่วยงานจริง 

O16 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจ 
การให้บริการ 

url เปิดไมไ่ด ้

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลไม่ครบถ้วนตามที่
ก าหนด ได้แก่ หลักเกณฑ์การสรรหาและคดัเลือกบุคคลากร,การ
บรรจุและแต่งตั้งบุคคลากร,การพัฒนาบุคคลากร,การประเมิณผลการ
ปฎิบัติงานบุคคลกร และการให้คณุให้โทษ การสร้างขวัญก าลังใจ 

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจ าป ี

ข้อมูลที่น ามาตอบไม่ใช่รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจ าปี พ.ศ. 2562 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทจุริต
ประจ าป ี

ไม่มี url 

O42 มาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ไม่มีข้อมลูรายละเอียดการวิเคราะห์เช่นประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง
หรือจุดอ่อนท่ีต้องการแกไ้ขเร่งด่วน ประเด็นท่ีต้องพัฒนาเร่งด่วน 
แนวทางในการน าผลการวิเคราะหไ์ปสูรู่ปแบบการปฎิบัติของ
หน่วยงาน เป็นต้น 

O43 การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

ไม่ได้แสดงผลการด าเนินการตามาตรการเพื่อส่งเสริมคณุธรรม และ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2563 ที่ชัดเจน และสอดคล้องกับ 
ข้อ O42 
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3.2 แนวทางการพัฒนาจากข้อเสนอแนะการประเมิน 
 

  3.2.1  แนวทางการพัฒนาจากข้อเสนอแนะการประเมินในภาพรวม 
 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน มาตรการ/แนวทางการพัฒนา 
1) การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติ งาน ประกอบด้วยข้อมูลด้านการบริหารงานทั่วไป 
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป และการให้บริการ
ผ่านระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือต าแหน่งที่
สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้อง
เป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง 

1. ก าหนดผู้ดูแลและตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลผ่าน 
URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
2. จัดท าเว็บไซต์ ITA ของมหาวิทยาลัย โดย
เช่ือมโยงข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการ
ประเมินคุณธรรมฯ เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้
โดยง่าย โดยจัดท า URL เช่ือมโยงข้อมูลกับทุก
ตัวช้ีวัดการประเมิน 

2) การปูองกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการ
ประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่
ผ่านมาเพื่อก าหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดท า
แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มกีารก ากับตดิตาม
การน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ที่ส าคัญ ต้องมีการพัฒนา
ทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของ
หน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสาร
ผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

1. จัดประชุมเตรียมความพร้อมประจ าปีเพื่อ
วิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่ผ่านมาและก าหนด
แนวทางการปฏิบัติงานประจ าปี 
2. จัดท ารายงานการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ มหาวิทยาลัย  ราชภัฏเชียงราย เพื่อก าหนด
แนวทางการพัฒนาและก าหนดผู้รับผิดชอบ 
3. ก าหนดผู้รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์ให้มีความ
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

 

  3.2.2 แนวทางการพัฒนาจากข้อคิดเห็นแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ข้อคิดเห็นจากการตรวจ มาตรการ/แนวทางการพัฒนา 
O2 ข้อมูลผู้บริหาร ไม่แสดงช่องทางการติดต่อ จัดท าข้อมูลบนเว็บไซต์และเพิ่มช่องทางการติดต่อ

ผู้บริหาร 
O3 อ านาจหน้าท่ี ควรแสดงอ านาจหน้าท่ีตามท่ีกฎหมาย

ก าหนด 
จัดท าข้อมูลการแสดงอ านาจหน้าท่ีตามกฏหมายบน
เว็บไซต ์

O5 ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อไม่ครบ 5 ประเภท 
ไ ด้ แ ก่  ท่ี อ ยู่  ห ม า ย เ ล ข โ ท ร ศัพ ท์ 
หมายเลขโทรสาร อีเมล และแผนท่ี 

จัดท าข้อมูลการติดต่อให้ชัดเจนครบทุกประเภท 

O8 Q&A ไม่แสดงช่องทางท่ีบุคคลภายนอก
สามารถสอบถามข้อมูลและหน่วยงาน
ตอบข้อค าถามท่ีชัดเจน โดยอาจอยู่ใน
รูปแบบกล่องข้อความ/web broad 

เพิ่มช่องทางการติดต่อบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
และจัดท า Web Broad เพื่อติดต่อสื่อสาร โดยให้มี
ผู้ดูแลรับผิดชอบในการตอบข้อค าถาม 

O9 Social Network URL ท่ีแสดงเป็นไฟล์มา/ต้องแสดง 
URL ของหน้าเว็บไซต์ท่ีเป็นช่องทางใน
การเข้าถึงข้อมูลด้วยเพื่อพิสูจน์ว่าไฟล์
เอกสารน้ันประชาชนสามารถเชื่อมโยง
เข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซด์หลักของ
หน่วยงานจริง 
 

จัดท าช่องทางการสื่อสารผ่าน Social Network 
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ข้อ ประเด็นการตรวจ ข้อคิดเห็นจากการตรวจ มาตรการ/แนวทางการพัฒนา 
O16 รายงานผลการส ารวจ

ความพึงพอใจ 
การให้บริการ 

url เปิดไม่ได ้ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบด าเนินการแก้ไข URL ให้
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ 

O27 หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

หลัก เกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลไม่ครบถ้วนตามท่ี
ก าหนด ได้แก่ หลักเกณฑ์การสรรหา
และคัดเลือกบุคคลากร,การบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลากร,การพัฒนาบุคคลากร,
การประเมิณผลการปฎิบัติงานบุคคลกร 
และการให้คุณให้โทษ การสร้างขวัญ
ก าลังใจ 

จัดท าข้อมูลหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้ครบถ้วนทุกประเด็นตามท่ีแบบ
ประเมินก าหนด 

O28 รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจ าปี 

ข้อมูลท่ีน ามาตอบไม่ใช่รายงานผลการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจ าปี พ.ศ. 2562 

ด าเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง 

O31 ข้ อมู ล เ ชิ ง ส ถิ ติ เ รื่ อ ง
ร้ อ ง เ รี ย นก า ร ทุ จ ริ ต
ประจ าปี 

ไม่มี url จัดท า URL และน าขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อ
แสดงข้อมูลการร้องเรียนการทุจริต 

O42 ม า ต ร ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
คุณ ธร รมแ ละ คว า ม
โ ป ร่ ง ใ ส ภ า ย ใ น
หน่วยงาน 

ไม่มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์
เช่นประเด็นท่ีเป็นข้อบกพร่องหรือ
จุ ด อ่ อน ท่ี ต้ อ ง ก า ร แก้ ไ ข เ ร่ ง ด่ ว น 
ประเด็นท่ีต้องพัฒนาเร่งด่วน แนวทาง
ในการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่รูปแบบ
การปฎิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น 

- จัดท ารายงานการวิ เคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
- มอบหมายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไข
ปรับปรุงประเด็นท่ีเป็นจุดอ่อน 

O43 การด า เ นิ นก ารตาม
ม า ต ร ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
คุณ ธร รมแ ละ คว า ม
โ ป ร่ ง ใ ส ภ า ย ใ น
หน่วยงาน 

ไม่ ได้แสดงผลการด า เ นินการตาม
มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม และ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2563 
ท่ีชัดเจน และสอดคล้องกับ ข้อ O42 

- จัดท ารายงานผลการติดตามการด าเนินงานจาก
ประเด็นการประเมินท่ีเป็นจุดอ่อน 
- จัดกิจกรรมโครงการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในมหาวิทยาลัย และติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

 
 


