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คำนำ 

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พระนคร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสรุปผลการประเมินฯ ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ มีวัตถุประสงคเพ่ือใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดทราบถึงสถานะและปญหาใน

การดำเนินงาน ผลการประเมินที่ไดนี้ จะชวยใหมหาวิทยาลัยนำไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาองคกร ใหมี

ประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานเปนไปดวยความเรียบรอย  

คณะผูจัดทำคาดหวังวา รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้ จะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยในการ

บริหารจัดการและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงาน ตอไป  

 

คณะกรรมการดำเนินงานตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายใน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 หนา 

๑. การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร  

๑ 

๒. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร  

๒ 

๒.๑  พิจารณาผลการประเมินตามแบบเครื่องมือการประเมิน ๒ 

๒.๒ พิจารณาผลการประเมินตามตัวชี้วัด ๓ 

๓. ขอเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

๕ 

๔. การจัดทำมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมคลพระนคร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๕ 

๕. มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๗ 

ภาคผนวก  

ภาคผนวก ก คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสงเสริมและกำกับติดตามการ

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลพระนคร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑๐ 

ภาคผนวก ข แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 

Transparency Assessment : OIT) 

๑๔ 

ภาคผนวก ค รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสงเสริมกำกับติดตาม

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒๓ 

 

 

 

 



๑ 
 

รายงานการวิเคราะหผลการประเมิน ITA ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มทร.พระนคร 

รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน  

ของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

 

๑. การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) ไดเริ่มดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เปนตนมาจนถึงปจจุบัน

และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตามลำดับ ท้ังนี้  คณะรัฐมนตรีไดมีมติ 

เม่ือวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานใหความรวมมือและเขารวม 

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - 

๒๕๖๔ โดยใชแนวทางและเครื่องมือการประเมินตามท่ี สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด รวมถึงใหหนวยงาน 

สวนราชการใหความสำคัญกับการประเมิน ITA และนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาตนเองดานคุณธรม

และความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานไปประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงาน

ในขอบเขตความรับผิดชอบ 

 สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ไดกำหนด

แนวทางและเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีเครื่องมือการประเมินผานทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบ 

ITAS) แบงออกเปน ๓ สวน ๑๐ ตัวชี้วัด คือ 

 ๑ . แบบวัดการรับรูของผู มี ส วน ไดส วน เสี ยภายใน (Internal Integrity and Transparency 

Assessment : IIT) มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน ท่ีมีตอหนวยงาน

ตนเอง ประกอบดวย ๕ ตัวชี้วัด ดังนี้  ตัวชี้วัดท่ี ๑ การปฏิบั ติหนาท่ี ตัวชี้วัดท่ี ๒ การใชงบประมาณ 

ตัวชี้วัดท่ี ๓ การใชอำนาจ ตัวชี้วัดท่ี ๔ การใชทรัพยสินของราชการ และตัวชี้วัดท่ี ๖ การแกไขปญหาการทุจริต 

โดยมีผูมีสวนไดสวนเสียภายใน คือ บุคลากรตั้งแตระดับผูบริหารไปจนถึงลูกจาง ท่ีปฏิบัติงานมาระยะไมนอย

กวา ๑ ป ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จากกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบวัดการรับรู จำนวน 

๑๕๔ คน 

 ๒. แบบวัดการรับรูของผู มีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 

Assessment : EIT) มี วัต ถุป ระสงค เพ่ื อป ระเมิน ระดับการรับ รู ของผู มี ส วน ได ส วน เสี ยภ ายนอก  

ท่ีมีตอหนวยงานท่ีประเมิน ประกอบดวย ๓ ตัวชี้วัด ดังนี้ ตัวชี้วัดท่ี ๖ คุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดท่ี ๗ 

ประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดท่ี ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน โดยมีผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก  

คือ นักศึกษาและผูประกอบการท่ีมีความเก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดจาง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร จากกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบวัดการรับรู จำนวน ๕๗๓ คน 



๒ 
 

รายงานการวิเคราะหผลการประเมิน ITA ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มทร.พระนคร 

 ๓ . แ บ บ ต รว จ ก าร เป ด เผ ย ข อ มู ล ส าธ า รณ ะ  (Open Data Integrity and Transparency 

Assessment : OIT) มีวัตถุประสงค เพ่ือประเมินระดับการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะของหนวยงาน 

เพ่ือใหประชาชนเขาถึงได ประกอบดวย ๒ ตัวชี้วัด ดังนี้ ตัวชี้วัดท่ี ๙ การเปดเผยขอมูล และตัวชี้วัดท่ี ๑๐  

การปองกันการทุจริต 

 

๒. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พระนคร  

 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พระนคร ผานตามเกณฑการประเมินท่ีกำหนดไวในแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ โดยภาพรวมไดคะแนน

เทากับ ๙๓.๓๘ คะแนน อยูระดับ A โดยสรุป ดังนี้ 

 
 ๒.๑ พิจารณาผลการประเมินตามแบบเครื่องมือการประเมิน พบวา คะแนนจากแบบตรวจ 

การเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) ไดคะแนนสูงสุด เทากับ ๑๐๐ คะแนน รองลงมาคือ คะแนนจากแบบวัด



๓ 
 

รายงานการวิเคราะหผลการประเมิน ITA ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มทร.พระนคร 

การรับรูของนักศึกษาและสถานประกอบการ (EIT) เทากับ ๘๙.๓๓ คะแนน และคะแนนจากแบบวัดการรับรู

ของบุคลากรภายใน (IIT) มีคะแนนนอยท่ีสุด เทากับ ๘๘.๕๙ คะแนน  

 

แผนภูมิท่ี ๑ ผลการประเมินจำแนกตามแบบเครื่องมือการประเมิน 

 

๒.๒ พิจารณาผลการประเมินตามตัวช้ีวัด พบวา ทุกตัวชี้วัดมีคาคะแนนผานเกณฑท่ีกำหนด 

ไวในแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติท่ีกำหนดใหหนวยงานมีผลคะแนน ๘๕ คะแนนข้ึนไป โดยมหาวิทยาลัย

มีตัวชี้วัดท่ีไดคะแนนสูงสุดเทากับ ๑๐๐ คะแนน ไดแก ตัวชี้วัดการเปดเผยขอมูล และตัวชี้วัดการปองกัน 

การทุจริต รองลงมา คือ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหนาท่ี (๙๓.๒๒ คะแนน) ตัวชี้วัดการใชอำนาจ (๙๐.๖๘ คะแนน) 

ตัวชี้วัดการปรับปรุงการทำงาน (๘๙.๘๗ คะแนน) ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร (๘๙.๖๓ คะแนน) ตัวชี้วัด

คุณภาพการดำเนินงาน (๘๘.๔๘  คแนน) ตัวชี้ วัดการใชทรัพยสินของราชการ (๘๖.๙๑  คะแนน)  
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การใชงบประมาณ (๘๖.๔๖ คะแนน) และตัวชี้วัดการแกปญหาการทุจริต (๘๕.๖๖ คะแนน) มีคะแนนนอย

ท่ีสุด  

อันดับ ตัวช้ีวัด คะแนน แบบวัด 

๑ ตัวชี้วัดท่ี ๙ การเปดเผยขอมูล ๑๐๐ OIT 

๒ ตัวชี้วัดท่ี ๑๐ การปองกันการทุจริต ๑๐๐ 

๓ ตัวชี้วัดท่ี ๑ การปฏิบัติหนาท่ี ๙๓.๒๒ 
IIT 

๔ ตัวชี้วัดท่ี ๓ การใชอำนาจ ๙๐.๖๘ 

๕ ตัวชี้วัดท่ี ๘ การปรับปรุงการทำงาน  ๘๙.๘๗ 

EIT ๖ ตัวชี้วัดท่ี ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ๘๙.๖๓ 

๗ ตัวชี้วัดท่ี ๖ คุณภาพการดำเนินงาน ๘๘.๔๘ 

๘ ตัวชี้วัดท่ี ๔ การใชทรัพยสินของราชการ ๘๖.๙๑ 

IIT ๙ ตัวชี้วัดท่ี ๒ การใชงบประมาณ ๘๖.๔๖ 

๑๐ ตัวชี้วัดท่ี ๕ การแกปญหาการทุจริต ๘๕.๖๖ 
 

 

ตารางท่ี ๒ อันดับผลการประเมินจำแนกตามตัวชี้วัด 
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๕ 
 

รายงานการวิเคราะหผลการประเมิน ITA ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มทร.พระนคร 

๓. ขอเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลพระนคร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (จากคณะกรรมการท่ีปรึกษาของ สำนักงาน 

ป.ป.ช.) 

จากเปาหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓” ท่ีกำหนดใหหนวยงานท่ีเขารับการประเมินรอยละ ๘๐ จะตอง 

มีผลคะแนน ๘๕ คะแนนข้ึนไป ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๕ และสำหรับผลการประเมินของมหาวิทยาลัยฯ  

จาก ๓ แบบวัด คือ แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสีย

ภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) รวมจำนวนท้ังสิ้น ๑๐ ตัวชี้วัด พบวา  

มีคะแนนสูงกวาเกณฑ เปาหมาย (รอยละ ๘๕ ) ทุกตัวชี้วัด ซ่ึงสะทอนถึงการตระหนักรูของบุคลากร 

ในการปฏิบัติหนาท่ีอยางซ่ือสัตยสุจริต มุงผลสัมฤทธิ์สูงสุดและคำนึงถึงประโยชนสวนรวมเปนหลักอยางชัดเจน 

อีกท้ังยังคำนึงถึงคุณภาพในการใหบริการประชาชนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเห็น

ความสำคัญของการเปดเผยขอมูลสาธารณะและการใหบริการผานระบบ e-service อยางดียิ่ง 

 

๔. การจัดทำมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พระนคร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผานตามเกณฑการประเมินท่ีกำหนดไวในแผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาติ โดยภาพรวมไดคะแนนเทากับ ๙๓.๓๘ คะแนน อยูระดับ A อยางไรก็ตาม ยังมีประเด็นยอยฅ

ท่ีควรสงเสริมและพัฒนาการดำเนินงาน โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดท่ีมีประเด็นการประเมินต่ำกวา ๘๕ คะแนน  

มีจำนวน ๓ ตัวชี้วัด คือ การใชงบประมาณ การใชทรัพยสินของราชการ และการแกไขปญหาการทุจริต  

จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๒๘ ตุลาคม 

๒๕๖๓ ไดมีมติเห็นชอบผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และขอเสนอแนะจากการประเมิน  

โดยมหาวิทยาลัยไดแตงต้ังคณะกรรมการดำเนินงานสงเสริมกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและ 

ความโปรงใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแนวทางการดำเนินงานและผูรับผิดชอบมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส

ภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือจัดทำมาตรการสงเสริมคุณธรรมความโปรงใสและปองกันการทุจริตภายในหนวยงาน 

และหาแนวทางในการยกระดับการดำเนินงานใหดีข้ึนตอไป  

ข้ันตอนการดำเนินงาน 

การสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

มีข้ันตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 



๖ 
 

รายงานการวิเคราะหผลการประเมิน ITA ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มทร.พระนคร 

๑. แตงต้ังคณะกรรมการดำเนินงานสงเสริมและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใส ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

๒. วิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือหาประเด็นท่ีเปนขอบกพรองหรือจุดออน

ท่ีตองแกไขเรงดวน เพ่ือจัดทำรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน  

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ใหดีข้ึน 

๓. กำหนดมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พระนคร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ท่ีประกอบดวยแนวทางการดำเนินงาน กลุมเปาหมาย กิจกรรม/

โครงการ ตัวชี้วัดและผูรับผิดชอบ 

๔. แจงหนวยงานภายในถือปฏิบัติตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายใน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยท่ัวถึง 

๕. กำกับติดตามการดำเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและ

ความโปรงใสภายในรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน 

๖. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายใน และ

รายงานผลการดำเนินงานใหหัวหนาหนวยงานรับทราบและพิจารณา เพ่ือใหขอเสนอแนะในการพัฒนา

ปรับปรุงตอไป  

 

แนวทางการกำกับติดตาม 

๑. คณะกรรมการดำเนินงานสงเสริมและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หนาท่ีกำกับติดตาม

มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ประจำปการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔  

๒. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายใน

หนวยงาน รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน เพ่ือใหทราบถึงผลการดำเนินการ/กิจกรรมท่ีหนวยงานรับผิดชอบ

ตัวชี้วัดวาเปนไปตามเปาหมายตัวชี้วัดหรือไม  

๓. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายใน และ

รายงานผลการดำเนินงานใหหัวหนาหนวยงานรับทราบและพิจารณา เพ่ือใหขอเสนอแนะในการพัฒนา

ปรับปรุงตอไป  

 

 



๗ 
 

รายงานการวิเคราะหผลการประเมิน ITA ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มทร.พระนคร 

๕. มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรพัฒนา แนวทางการดำเนินงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดท่ี ๒ การใช

งบประมาณ 

(๘๖.๔๖) 

I๗ ทานรูเก่ียวกับแผนการใชจาย

งบประมาณประจำป ของ

หนวยงานของทาน มากนอย

เพียงใด (๗๕.๔๐) 

ควรสงเสริมการ

ประชาสัมพันธใหบุคลาการ

เกิดการรับรูเก่ียวกับการใช

จายงบประมาณอยางท่ัวถึง 

จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำป ท่ีมี

สวนประกอบของสาระสำคัญของแผนฯ 

ครบถวน มีแผนการใชจายงบประมาณประจำป

ท่ีชัดเจน และดำเนินการประชาสัมพันธให

บุคลากรในมหาวิทยาลัยรับรูเก่ียวกับการใชจาย

งบประมาณอยางท่ัวถึง 

งบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

- ผอ.กอง

นโยบายและแผน 

 

I๑๒ หนวยงานของทาน เปด

โอกาสใหทานมีสวนรวมในการ

ตรวจสอบการใชจายงบประมาณ 

ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอย

เพียงใด (๗๙.๖๔) 

• สอบถาม (๘๒.๐๕) 

• ทักทวง (๗๘.๔๕) 

• รองเรียน (๗๘.๔๔) 

ควรเปดโอกาสให

บุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัยมีสวนรวมใน

การตรวจสอบการใชจาย

งบประมาณ 

๑. เผยแพรขอมูลงบประมาณท่ีเก่ียวของ 

๒. เปดโอกาสใหผูเก่ียวของติดตอสอบถามการ

ของบประมาณ การอนุมัติงบประมาณแผนการ

ใชจายงบประมาณและการปรับแผน 

๓. ใชระบสารสนเทศ (ระบบ ERP) ซ่ึงบุคลากร

ภายในมหาวิทยาลัยสามารถเขาไปตรวจสอบ

สถานะการใชจายงบประมาณประจำป ท้ัง

งบประมาณเงินรายจาย และงบประมาณเงิน

รายได ของหนวยงานไดแบบเรียลไทม 

๔. จัดทำรายงานผลการใชจายงบประมาณ

ประจำปรายไตรมาส 

งบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

- ผอ.กอง

นโยบายและแผน 

- ผอ.กองคลัง 

 

 



๘ 
 

รายงานการวิเคราะหผลการประเมิน ITA ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มทร.พระนคร 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรพัฒนา แนวทางการดำเนินงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดท่ี ๔ การใช

ทรัพยสินของ

ราชการ (๘๖.๙๑) 

I๒๐ ข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือ

ยืมทรัพยสินของราชการ ไปใช

ปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน 

มีความสะดวก มากนอยเพียงใด 

(๗๘.๒๖) 

ควรมีแนวทางเพ่ือลด

ข้ันตอนการขออนุญาตใน

การยืมทรัพยสินของทาง

ราชการใหมีความสะดวก

มากข้ึน 

ทบทวนแนวปฏิบัติการยืม - คืน ท่ีใช

รวมกันหรือการใชทรัพยากรโดยการออก

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ

นคร เรื่อง มาตรการในการใชทรัพยสินของทาง

ราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร 

  ขอปฏิบัติในการใชทรัพยสินของทางราชการ  

- การรักษาทรัพยสินของทางราชการ 

- การยืมทรัพยสินไปใชในการปฏิบัติงาน

จะตองเปนไปเพ่ือประโยชนตอราชการ 

- การคืนทรัพยสินจะตองนำทรัพยสินนั้นมา

คืนสภาพท่ีใชงานไดเรียบรอย 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

- ผอ.กองกลาง 

 

 I๒๓ ทานรูแนวปฏิบัติของ

หนวยงานของทาน เก่ียวกับการ

ใชทรัพยสินของราชการท่ีถูกตอง 

มากนอยเพียงใด (๗๙.๒๙) 

ควรสรางการรับรู

เก่ียวกับการใชทรัพยสินของ

ราชการหรือข้ันตอนการขอ

อนุญาต เพ่ือใชเปนแนว

ปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

จัดทำระบบการจองรถราชการและการจอง

หองประชุม เพ่ือความสะดวกกับผูใชบริการ  

ไดอยางถูกตองตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

วาดวยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ ในหนวยงาน

สำนักงานอธิการบดี 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

- ผอ.กองกลาง 

 

 

 

 



๙ 
 

รายงานการวิเคราะหผลการประเมิน ITA ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มทร.พระนคร 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรพัฒนา แนวทางการดำเนินงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดท่ี ๕ การ

แกไขปญหาการ

ทุจริต (๘๕.๖๖) 

I๓๐ หากทานพบเห็นแนวโนม

การทุจริตท่ีจะเกิดข้ึน ใน

หนวยงานของทาน ทานมี

ความคิดเห็นตอประเด็น

ดังตอไปนี้ อยางไร (๗๙.๐๑) 

• สามารถรองเรียนและสง

หลักฐานไดอยางสะดวก 

(๘๐.๔๙) 

• สามารถติดตามผลการ

รองเรียนได (๗๙.๓๔) 

• ม่ันใจวาจะมีการดำเนินการ

อยางตรงไปตรงมา (๘๐.๔๕) 

• ม่ันใจวาจะปลอดภัยและไมมี

ผลกระทบตอตนเอง (๗๕.๗๖) 

ควรมีระบบการติดตามผล

การรองเรียนท่ีมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือสรางความ

ม่ันใจของผูรองเรียน 

ระบบการติดตามผลการรองเรียนท่ีมี

ประสิทธิภาพเพ่ือสรางความม่ันใจของผู

รองเรียน 

งบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

- ผอ.กอง

บริหารงานบุคคล 

 



๑๐ 
 

รายงานการวิเคราะหผลการประเมิน ITA ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มทร.พระนคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 
คำส่ังแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสงเสริมและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรม 

และความโปรงใสของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 
 

รายงานการวิเคราะหผลการประเมิน ITA ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มทร.พระนคร 

 

 
                                                                  

 

 คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ท่ี /๒๕๖๔ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสงเสรมิและกำกับติดตามการประเมินคณุธรรมและความโปรงใส 

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานใหความรวมมือและ

เขารวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 

(Integrity & Transparency Assessment: ITA) โดยใชแนวทางและเครื่องมือการประเมินตามท่ี สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 

ดังน้ัน เพ่ือเปนการสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริตภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครใหดำเนินการ

เปนไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ น้ัน  

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  

พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงเห็นสมควรแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสงเสริมและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกอบดวยบุคคล ดังตอไปน้ี 

๑. คณะกรรมการอำนวยการ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประธานกรรมการ 

รองอธิการบดีทุกทาน กรรมการ 

ผูชวยอธิการบดีทุกทาน กรรมการ 

คณบดีทุกคณะ กรรมการ 

ผูอำนวยการ สถาบัน/สำนัก/กอง/ศูนย ทุกทาน กรรมการ 

ผูชวยอธิการบดฝีายสงเสริมคณุธรรม จริยธรรม  กรรมการและเลขานุการ 

พัฒนาวินัยและธรรมาภิบาล  

ผูอำนวยการสำนักประกันคุณภาพ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี ดังน้ี 

๑. กำหนดนโยบาย มาตรการ สงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

๒. ใหคำปรึกษา และกำกับติดตามการดำเนินงานใหเปนไปตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดำเนินงานของ สำนักงาน ป.ป.ช. 

๒. คณะกรรมการดำเนินงาน 

๑. ผูชวยอธิการบดฝีายสงเสริมคณุธรรม จริยธรรม ประธานกรรมการ 

 พัฒนาวินัยและธรรมาภิบาล 



๑๒ 
 

รายงานการวิเคราะหผลการประเมิน ITA ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มทร.พระนคร 

๒. ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ กรรมการ 

๓. อาจารยสุนารี  รชตรุจ กรรมการ 

(รองคณบดีฝายบริหาร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม) 

๔. นางสาวรติมากานต   หวยหงษทอง  กรรมการ 

(ผูชวยคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร)  

๕. ผศ.อภิญญพัทร  กุสิยารังสิทธ์ิ กรรมการ 

(รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน) 

๖. นายนิพล   แกนโกมล กรรมการ 

(รองคณบดีฝายวางแผน คณะบริหารธุรกิจ) 

๗. ผศ.ดร.ชาญวิทย ปราบพยัคฆ กรรมการ 

(ผูชวยคณบดี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) 

๘. ผศ.ดร.ณัฐพงศ  พันธุนะ กรรมการ 

(รองคณบดีฝายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร) 

๙. อาจารยพัดยศ   เพชรวงษ กรรมการ 

 (ผูชวยคณบดี คณะศิลปศาสตร) 

๑๐. ผศ.เสาวนีย   อารีจงเจริญ กรรมการ 

(อาจารยประจำ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน) 

๑๑. นางสาวปรณิัน บานช่ืน กรรมการ 

(ผูชวยคณบดี คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ) 

๑๒. ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 

๑๓. ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 

๑๔. ผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน กรรมการ 

๑๕. ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี กรรมการ 

๑๖. ผูอำนวยการกองกลาง  กรรมการ 

๑๗. ผูอำนวยการกองคลัง  กรรมการ 

๑๘. ผูอำนวยการกองนโยบายและแผน กรรมการ 

๑๙. ผูอำนวยการกองบริหารงานบุคคล กรรมการ 

๒๐. ผูอำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กรรมการ 

๒๑. ผูอำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม กรรมการ 

๒๒. ผูอำนวยการกองสื่อสารองคการ กรรมการ  

๒๓. ผูอำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน กรรมการ 

๒๔. นางสาวนิตินันท ศรีสุวรรณ กรรมการ 

๒๕. นางสาวเพชราภรณ เพ็ชรแกว กรรมการ 

๒๖. นายปาโมกข รัตนตรัยาภิบาล กรรมการ 

๒๗. นายนพณรรจ เนตรสกูลณ ี กรรมการ 

๒๘. นางสาวกมลภัทร นวานุช กรรมการ 

๒๙. นางสาวรพีพร จักษุบท กรรมการ 

๓๐. นางสาวอรพรรณ จันทรเกษมจิต กรรมการ 



๑๓ 
 

รายงานการวิเคราะหผลการประเมิน ITA ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มทร.พระนคร 

๓๑. นางทิวาวรรณ  นามจันทร กรรมการ 

๓๒. นางสาวอัญชนา  ศิลปวรณวิวัฒน กรรมการ 

๓๓. นางจุฑาภรณ เทพธานี กรรมการ 

๓๔. นายเชาวลิต ผันประเสริฐ กรรมการ 

๓๕. นางสาววันใหม สุกใส กรรมการ 

๓๖. นางสาวอรทัย หอมแกว กรรมการ 

๓๗. นางสาวสุรีรัตน สุทองสา กรรมการ 

๓๘. นางสาวสิริพร พุมไสว กรรมการ 

๓๙. นางสาวรุงรัตน วัฒนาทิพยธำรงค กรรมการ 

๔๐. นางสาวสุพรรษา อ่ินออย กรรมการ 

๔๑. นางสาวจุฑามาศ ฉัตรสุริยวงศ กรรมการ 

๔๒. นางสาวโสภิญญา นครกัณฑ กรรมการ 

๔๓. นางสาวนวพร วิโรจนศิรศักดิ์ กรรมการ 

๔๔. ผูอำนวยการสำนักประกันคุณภาพ กรรมการและเลขานุการ 

๔๕. นางสาววาสนา  สังขโพธ์ิ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๔๖. นายวรวุฒิ       บุญกล่ำ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๔๗. นางนพรัตน เหลาวัฒนพงษ กรรมการและผูชวยเลขานุการ   

มีหนาท่ี  ดังน้ี 

๑. วางหลักการ และกรอบแนวทางการวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสีย การประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และปฏิทินการประเมิน 

๒. จัดเตรียมรายละเอียดขอมูลและประสานงานผูมีสวนไดสวนเสียภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยฯ 

เพ่ือตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียท้ังภายใน (IIT) และภายนอก (EIT) และจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน 

จากหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือใชประกอบการประเมิน และแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตามตารางผูรับผิดชอบตัวช้ีวัด ITA ดังแนบ) 

๓. กำกับติดตาม ตรวจสอบการจัดเก็บขอมูล และบันทึกขอมูลตามตัวช้ีวัดท่ีไดรับมอบหมายในระบบ

กำกับติดตามแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT-RMUTP) เพ่ือใหผูบริหารยืนยันและสงขอมูลใหกับสำนักงาน ป.ป.ช. 

ผานระบบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 

Assessment System : ITAS)  

๔. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย   

   สั่ง ณ วันท่ี     กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๔   

 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

 



๑๔ 
 

รายงานการวิเคราะหผลการประเมิน ITA ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มทร.พระนคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
รายละเอียดผลการประเมิน (รายประเด็น) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 
 

รายงานการวิเคราะหผลการประเมิน ITA ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มทร.พระนคร 

รายละเอียดผลการประเมิน ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 

ตัวชี้วัดและประเด็นการประเมิน 
คะแนน  

(เต็ม ๑๐๐) 

ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหนาที ่ ๘๗.๐๕ 

I๑ บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกผูมาติดตอ ตามประเด็นดังตอไปน้ี มาก

นอยเพียงใด  

• เปนไปตามขั้นตอนท่ีกำหนด  

• เปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด  

 

 

(๘๗.๔๔) 

(๘๖.๖๖) 

I๒ บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกผูมาติดตอท่ัวๆ ไปกับผูมาติดตอท่ีรูจัก

เปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกันมากนอยเพียงใด  

๘๕.๙๓ 

I๓ บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังตอไปน้ี อยางไร  

• มุงผลสำเร็จของงาน  

• ใหความสำคัญกับงานมากกวาธุระสวนตัว  

• พรอมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง  

๘๗.๘๕ 

(๘๙.๓๓) 

(๘๗.๓๙) 

(๘๖.๘๔) 

I๔ บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเรียกรับส่ิงดังตอไปน้ี จากผูมาติดตอ เพื่อแลกกับการ

ปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ หรือไม  

• เงิน  

• ทรัพยสิน  

• ประโยชนอื่น ๆ ท่ีอาจคำนวณเปนเงินได เชน การลดราคา การรับความบันเทิง เปนตน  

๙๙.๕๗ 

 

(๙๙.๖๘) 

(๙๙.๖๘) 

(๙๙.๓๕) 

I๕ นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ท่ีใหกันในโอกาสตางๆ โดยปกติตาม

ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคมแลว บุคลากร

ในหนวยงานของทาน มีการรับส่ิงดังตอไปน้ี หรือไม  

• เงิน  

• ทรัพยสิน  

• ประโยชนอื่น ๆ ท่ีอาจคำนวณเปนเงินได เชน การลดราคา การรับความบันเทิง เปนตน  

๙๙.๕๗ 

 

 

(๙๙.๖๘) 

(๙๙.๖๗) 

(๙๙.๓๕) 

I๖ บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการใหส่ิงดังตอไปน้ี แกบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อ

สรางความสัมพันธท่ีดีและคาดหวังใหมีการตอบแทนในอนาคต หรือไม  

• เงิน  

• ทรัพยสิน  

• ประโยชนอื่น ๆ เชน การยกเวนคาบริการ การอำนวยความสะดวกเปนกรณีพิเศษ เปนตน 

๙๙.๓๕ 

 

(๑๐๐.๐๐) 

(๑๐๐.๐๐) 

(๙๘.๐๕) 

ตัวชี้วัดที ่๒ การใชงบประมาณ ๘๖.๔๖ 

I๗ ทานรูเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณประจำป ของหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด  ๗๕.๔๐ 



๑๖ 
 

รายงานการวิเคราะหผลการประเมิน ITA ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มทร.พระนคร 

ตัวชี้วัดและประเด็นการประเมิน 
คะแนน  

(เต็ม ๑๐๐) 

I๘ หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็นดังตอไปน้ี มากนอยเพียงใด  

• คุมคา  

• ไมบิดเบือนวัตถุประสงคของงบประมาณท่ีต้ังไว  

๘๙.๓๕ 

(๘๙.๓๙) 

(๘๙.๓๒) 

I๙ หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพื่อประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอย

เพียงใด  

๘๘.๙๕ 

I๑๐ บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงินท่ีเปนเท็จ เชน คาทำงานลวงเวลา คาวัสดุ

อุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด  

๙๔.๗๔ 

I๑๑ หนวยงานของทาน มีการจัดซื้อจัดจาง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะ

ดังตอไปน้ี มากนอยเพียงใด 

• โปรงใส ตรวจสอบได  

• เอื้อประโยชนใหผูประกอบการรายใดรายหน่ึง 

๙๐.๖๕ 

 

(๙๐.๗๙) 

(๙๐.๕๑) 

I๑๒ หนวยงานของทาน เปดโอกาสใหทานมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ ตาม

ประเด็นดังตอไปน้ี มากนอยเพียงใด  

• สอบถาม  

• ทักทวง  

• รองเรียน  

๗๙.๖๔ 

 

(๘๒.๐๕) 

(๗๘.๔๕) 

(๗๘.๔๔) 

ตัวชี้วัดที ่๓ การใชอำนาจ ๙๐.๖๘ 

I๑๓ ทานไดรับมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด ๘๖.๒๖ 

I๑๔ ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอยางถูกตอง มาก

นอยเพียงใด  

๘๕.๓๙ 

I๑๕ ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให

ทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด  

๘๖.๕๔ 

I๑๖ ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาส่ังการใหทำธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชา มากนอยเพียงใด  ๙๖.๕๐ 

I๑๗ ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาส่ังการใหทำในส่ิงท่ีไมถูกตอง หรือมีความเส่ียงตอการทุจริต มาก

นอยเพียงใด  

๙๗.๑๔ 

I๑๘ การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของทาน มีลักษณะดังตอไปน้ี มากนอยเพียงใด  

• ถูกแทรกแซงจากผูมีอำนาจ  

• มีการซื้อขายตำแหนง  

• เอื้อประโยชนใหกลุมหรือพวกพอง  

๙๒.๒๙ 

(๘๙.๕๕) 

(๙๗.๔๐) 

(๘๙.๙๑) 

ตัวชี้วัดที ่๔ การใชทรัพยสินของราชการ ๘๖.๙๑ 

I๑๙ บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสินของราชการไปเปนของสวนตัว หรือนำไป ๙๔.๓๑ 



๑๗ 
 

รายงานการวิเคราะหผลการประเมิน ITA ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มทร.พระนคร 

ตัวชี้วัดและประเด็นการประเมิน 
คะแนน  

(เต็ม ๑๐๐) 

ใหกลุมหรือพวกพอง มากนอยเพียงใด  

I๒๐ ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน มี

ความสะดวก มากนอยเพียงใด  

๗๘.๒๖ 

I๒๑ ถาตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงานของทาน มี

การขออนุญาตอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด  

๘๗.๔๙ 

I๒๒ บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพยสินของราชการไปใช โดยไมไดขออนุญาตอยาง

ถูกตอง จากหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด  

๙๖.๙๓ 

I๒๓ ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการท่ีถูกตอง มาก

นอยเพียงใด  

๗๙.๒๙ 

I๒๔ หนวยงานของทาน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ เพื่อปองกัน

ไมใหมีการนำไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด  

๘๕.๑๗ 

ตัวชี้วัดที ่๕ การแกไขปญหาการทุจริต ๘๕.๖๖ 

I๒๕ ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสำคัญกับการตอตานการทุจริต มากนอยเพียงใด  ๘๖.๙๕ 

I๒๖ หนวยงานของทาน มีการดำเนินการ ดังตอไปน้ี หรือไม  

• ทบทวนนโยบายหรือมาตรการปองกันการทุจริตในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ  

• จัดทำแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน  

๙๑.๕๘ 

(๙๔.๐๓) 

(๘๙.๑๔) 

I๒๗ ปญหาการทุจริตในหนวยงานของทานไดรับการแกไข มากนอยเพียงใด  ๘๓.๘๑ 

I๒๘ หนวยงานของทาน มีการดำเนินการดังตอไปน้ี ตอการทุจริตในหนวยงาน มากนอยเพียงใด  

• เฝาระวังการทุจริต  

• ตรวจสอบการทุจริต 

• ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต 

๘๗.๐๘ 

(๘๘.๑๖) 

(๘๗.๒๖) 

(๘๕.๘๒) 

I๒๙ หนวยงานของทาน มีการนำผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ท้ังภายในและภายนอก

หนวยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน มากนอยเพียงใด  

๘๕.๕๓ 

I๓๐ หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตท่ีจะเกิดขึ้น ในหนวยงานของทาน ทานมีความคิดเห็นตอ

ประเด็นดังตอไปน้ี อยางไร  

• สามารถรองเรียนและสงหลักฐานไดอยางสะดวก  

• สามารถติดตามผลการรองเรียนได  

• มั่นใจวาจะมีการดำเนินการอยางตรงไปตรงมา  

• มั่นใจวาจะปลอดภัยและไมมีผลกระทบตอตนเอง  

๗๙.๐๑ 

 

(๘๐.๔๙) 

(๗๙.๓๔) 

(๘๐.๔๕) 

(๗๕.๗๖) 
 

 



๑๘ 
 

รายงานการวิเคราะหผลการประเมิน ITA ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มทร.พระนคร 

รายละเอียดผลการประเมิน ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 

ตัวชี้วัดและประเด็นการประเมิน 
คะแนน  

(เต็ม ๑๐๐) 

ตัวชี้วัดที ่๖ คุณภาพการดำเนินงาน ๘๘.๔๘ 

E๑ เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน ตามประเด็นดังตอไปน้ี 

มากนอยเพียงใด  

• เปนไปตามขั้นตอนท่ีกำหนด  

• เปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด  

๘๒.๐๔ 

 

(๘๐.๕๘) 

(๘๓.๕๑) 

E๒ เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน กับผูมาติดตอคนอื่น ๆ 

อยางเทาเทียมกัน มากนอยเพียงใด  

๘๖.๘๒ 

E๓ เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอใหขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ใหบริการแกทาน อยาง

ตรงไปตรงมาไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล มากนอยเพียงใด  

๘๘.๐๘ 

E๔ ในระยะเวลา ๑ ปท่ีผานมา ทานเคยถูกเจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอรองขอใหจาย

หรือใหส่ิงดังตอไปน้ี เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ หรือไม  

• เงิน  

• ทรัพยสิน  

• ประโยชนอื่น ๆ ท่ีอาจคำนวณเปนเงินได เชน การลดราคา การใหความบันเทิง เปนตน  

๙๘.๔๔ 

 

(๙๗.๗๕) 

(๙๙.๑๙) 

(๙๘.๓๙) 

E๕ หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการดำเนินงานโดยคำนึงถึงประโยชนของประชาชนและสวนรวม 

เปนหลัก มากนอยเพียงใด  

๘๗.๐๑ 

ตัวชี้วัดที ่๗ ประสิทธิภาพการส่ือสาร ๘๙.๖๓ 

E๖ การเผยแพรขอมูลของหนวยงานท่ีทานติดตอ มีลักษณะดังตอไปน้ี มากนอยเพียงใด  

• เขาถึงงาย ไมซับซอน  

• มีชองทางหลากหลาย  

๘๖.๐๘ 

(๘๕.๕๓) 

(๘๖.๖๓) 

E๗ หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจน 

มากนอยเพียงใด  

๘๖.๕๙ 

E๘ หนวยงานท่ีทานติดตอ มีชองทางรับฟงคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ การดำเนินงาน/การ

ใหบริการ หรือไม  

๙๕.๓๑ 

E๙ หนวยงานท่ีทานติดตอมีการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงาน

ไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด  

๘๗.๘๖ 

E๑๐ หนวยงานท่ีทานติดตอ มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาท่ีในหนวยงาน 

หรือไม  

๙๒.๒๙ 

ตัวชี้วัดที ่๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน ๘๙.๘๗ 



๑๙ 
 

รายงานการวิเคราะหผลการประเมิน ITA ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มทร.พระนคร 

ตัวชี้วัดและประเด็นการประเมิน 
คะแนน  

(เต็ม ๑๐๐) 

E๑๑ เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงคณุภาพการปฏิบัติงาน/การใหบริการให

ดีขึ้น มากนอยเพียงใด  

๘๗.๙๒ 

E๑๒ หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การใหบริการใหดี

ขึ้น มากนอยเพียงใด  

๘๗.๕๖ 

E๑๓ หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงาน/การใหบริการใหเกิดความ

สะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม  

๙๗.๙๘ 

E๑๔ หนวยงานท่ีทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียเขาไปมี 

สวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การใหบริการของหนวยงานใหดีขึ้น มากนอยเพียงใด  

๘๖.๙๔ 

E๑๕ หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหมีความโปรงใสมาก

ขึ้น มากนอยเพียงใด  

๘๘.๙๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐ 
 

รายงานการวิเคราะหผลการประเมิน ITA ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มทร.พระนคร 

รายละเอียดผลการประเมิน ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 

 ตัวชี้วัดและประเด็นการประเมิน 
คะแนน 

(เต็ม ๑๐๐) 

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปดเผยขอมูล  

ตัวชี้วัดยอยที่ ๙.๑ ขอมูลพ้ืนฐาน 

ขอมูลพ้ืนฐาน  

O๑ โครงสราง ๑๐๐.๐๐ 

O๒ ขอมูลผูบริหาร ๑๐๐.๐๐ 

O๓ อำนาจหนาท่ี ๑๐๐.๐๐ 

O๔ แผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนาหนวยงาน ๑๐๐.๐๐ 

O๕ ขอมูลการติดตอ ๑๐๐.๐๐ 

O๖ กฎหมายท่ีเกี่ยวของ ๑๐๐.๐๐ 

ขาวประชาสัมพันธ  

O๗ ขาวประชาสัมพันธ ๑๐๐.๐๐ 

การปฏิสัมพันธขอมูล  

O๘ Q&A ๑๐๐.๐๐ 

O๙ Social Network ๑๐๐.๐๐ 

ตัวชี้วัดยอย ๙.๒ การบริหารงาน 

แผนการดำเนินงาน 

O๑๐ แผนดำเนินงานประจำป ๑๐๐.๐๐ 

O๑๑ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำป รอบ ๖ เดือน ๑๐๐.๐๐ 

O๑๒ รายงานผลการดำเนินงานประจำป ๑๐๐.๐๐ 

การปฏิบัติงาน  

O๑๓ คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  

การใหบริการ ๑๐๐.๐๐ 

O๑๔ คูมือหรือมาตรฐานการใหบริการ ๑๐๐.๐๐ 

O๑๕ ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ ๑๐๐.๐๐ 

O๑๖ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการใหบริการ ๑๐๐.๐๐ 

O๑๗ E-Service ๑๐๐.๐๐ 

ตัวชี้วัดยอย ๙.๓ การบริหารเงินงบประมาณ 

แผนการใชจายงบประมาณประจำป 

O๑๘ แผนการใชจายงบประมาณประจำป ๑๐๐.๐๐ 



๒๑ 
 

รายงานการวิเคราะหผลการประเมิน ITA ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มทร.พระนคร 

 ตัวชี้วัดและประเด็นการประเมิน 
คะแนน 

(เต็ม ๑๐๐) 

O๑๙ รายงานการกำกับติดตามการใชจายงบประมาณประจำป รอบ ๖ เดือน ๑๐๐.๐๐ 

O๒๐ รายงานผลการใชจายงบประมาณประจำป ๑๐๐.๐๐ 

การจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ   

O๒๑ แผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ ๑๐๐.๐๐ 

O๒๒ ประกาศตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ ๑๐๐.๐๐ 

O๒๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ๑๐๐.๐๐ 

O๒๔ รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำป ๑๐๐.๐๐ 

ตัวชี้วัดยอย ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

O๒๕ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ๑๐๐.๐๐ 

O๒๖ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ๑๐๐.๐๐ 

O๒๗ หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๑๐๐.๐๐ 

O๒๘ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำป ๑๐๐.๐๐ 

ตัวชี้วัดยอย ๙.๕ การสงเสริมความโปรงใส 

การจัดการเร่ืองรองเรียนการทุจริตและพฤติกรรมไมชอบ 

O๒๙ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต ๑๐๐.๐๐ 

O๓๐ ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริต ๑๐๐.๐๐ 

O๓๑ ขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตประจำป ๑๐๐.๐๐ 

การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม   

O๓๒ ชองทางการรับฟงความคิดเห็น ๑๐๐.๐๐ 

O๓๓ การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม ๑๐๐.๐๐ 

ตัวชี้วัดที ่๑๐ การปองกันการทุจริต  

ตัวชี้วัดยอย ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อปองกันการทุจริต 

เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร  

O๓๔ เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร ๑๐๐.๐๐ 

O๓๕ การมีสวนรวมของผูบริหาร ๑๐๐.๐๐ 

การประเมินความเส่ียงเพ่ือการปองกันการทุจริต   

O๓๖ การประเมินความเส่ียงการทุจริตประจำป ๑๐๐.๐๐ 

O๓๗ การดำเนินการเพื่อจัดการความเส่ียงการทุจริต ๑๐๐.๐๐ 

การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร   

O๓๘ การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร ๑๐๐.๐๐ 



๒๒ 
 

รายงานการวิเคราะหผลการประเมิน ITA ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มทร.พระนคร 

 ตัวชี้วัดและประเด็นการประเมิน 
คะแนน 

(เต็ม ๑๐๐) 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต   

O๓๙ แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๑๐๐.๐๐ 

O๔๐ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการปองกันการทุจริตประจำป รอบ ๖ เดือน ๑๐๐.๐๐ 

O๔๑ รายงานผลการดำเนินการปองกันการทุจริตประจำป ๑๐๐.๐๐ 

ตัวชี้วัดยอย ๑๐.๒ มาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต 

มาตรการสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริตภายในหนวยงาน  

O๔๒ มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน ๑๐๐.๐๐ 

O๔๓ การดำเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน ๑๐๐.๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓ 
 

รายงานการวิเคราะหผลการประเมิน ITA ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มทร.พระนคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการดำเนินงานสงเสริมกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนนิงาน

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 



 

 

๑ 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนิงาน

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี 
--------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
๑. อาจารย์สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาวินัย

และธรรมาภิบาล (ประธาน) 
๒. ผศ.พิเชฐ จิรประเสริฐวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 
๓. นางสาวรติมากานต์ ห้วยหงษ์ทอง ผู้ช่วยคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
๔. อาจารย์นิพล   แก่นโกมล  รองคณบดีฝ่ายวางแผน คณะบริหารธุรกิจ 
๕. ผศ.ดร.ชาญวิทย์ ปราบพยัคฆ์ ผู้ช่วยคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๖. ผศ.เสาวนีย์   อารีจงเจริญ ผู้ช่วยคณบดี คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
๗. อาจารย์ปริณัน บานชื่น  ผู้ช่วยคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
๘. ผศ.สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๙. นางนงลักษณ์ ทองนาค ผู้อำนวยการกองกลาง 
๑๐. นางสาวเพ็ญจันทร์  หลิมตระกูล ผู้อำนวยการกองคลัง 
๑๑. นางสาวนวรัตน์ การะเกษ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน 
๑๒. นายเชาวฤทธิ์ สุขรักษ์  ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล 
๑๓. นางสาวมัลลิกา วีระสัย ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา 
๑๔. ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม 
๑๕. นายศิริวัฒน์ สายสุนทร ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร 
๑๖. นางสาวศิริมา กองสำลี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน 
๑๗. นางสาวเพชราภรณ์ เพ็ชรแก้ว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๘. นายนพณรรจ์ เนตรสกูลณี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๙. นางสาวกมลภัทร นวานุช สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๒๐. นางสาวรพีพร จักษุบท สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๒๑. นางสาวอรพรรณ จันทรเกษมจิต สำนักงานอธิการบดี 
๒๒. นางทิวาวรรณ  นามจันทร์ กองกลาง 
๒๓. นางสาวอัญชนา  ศิลปวรณ์วิวัฒน์ กองคลัง 
๒๔. นางจุฑาภรณ์ เทพธานี กองนโยบายและแผน 
๒๕. นางสาววันใหม่ สุกใส กองบริหารงานบุคคล  



 

 

๒ 

๒๖. นางสาวสุรีรัตน์ สุทองสา กองบริหารงานบุคคล 
๒๗. นางสาวสิริพร พุ่มไสว กองพัฒนานักศึกษา 
๒๘. นางสาวรุ่งรัตน์ วัฒนาทิพยธำรงค์ กองศิลปวัฒนธรรม 
๒๙. นางสาวสุพรรษา อ่ินอ้อย กองสื่อสารองค์การ 
๓๐. นางสาวโสภิญญา นครกัณฑ์ สำนักงานตรวจสอบภายใน 
๓๑. นางสาวนวพร วิโรจน์ศิรศักดิ์ สำนักงานตรวจสอบภายใน 
๓๒. นางสาวเจนจิรา งามมานะ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ (กรรมการและเลขานุการ) 
๓๓. นายวรวุฒ ิ บุญกล่ำ สำนักประกันคุณภาพ (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ) 
๓๔. นางสาววาสนา สังข์โพธิ์ สำนักประกันคุณภาพ (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ) 

ผู้ไมม่าประชุม  
๑. อาจารย์สุนารี  รชตรุจ   รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ติดราชการ) 
๒. ผศ.อภิญญ์พัทร์   กุสิยารังสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (ติดราชการ) 
๓. ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ พันธุนะ  รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ติดราชการ) 
๔. อาจารย์พัดยศ   เพชรวงษ ์ ผู้ช่วยคณบดี คณะศิลปศาสตร์ (ติดราชการ) 
๕. อาจารย์ธนาวุฒิ นิลมณี  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ติดราชการ) 
๖. นายปาโมกข ์ รัตนตรัยาภิบาล  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ติดราชการ) 
๗. นายเชาวลิต ผันประเสริฐ กองนโยบายและแผน (ติดราชการ) 
๘. นางสาวอรทัย หอมแก้ว  กองบริหารงานบุคคล (ติดราชการ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. ผศ.ดร.รุ่งอรุณ  พรเจริญ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
๒. นางสาวนภาพร ภู่เพ็ชร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
๓. นางสาวตุลญา ลามาตย์ คณะศิลปศาสตร์ 
๔. นางสาวจีรวรรณ เจริญสุข คณะศิลปศาสตร์ 
๕. นางสาวรัชนี ลักษณ์อนันต์กูร สถาบันวิจัยและพัฒนา 
๖. นางสาวชานิตา  โฮ่คำ กองสื่อสารองค์การ 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 

ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 



 

 

๓ 

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมเกี่ยวกับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ในอันดับที่ ๙ จากจำนวน ๘๓ หน่วยงาน และได้ในอันดับที่ ๑ 
จากกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจำนวน ๙ หน่วยงาน ผ่านตามเกณฑ์การประเมินเป็นที่น่าพึงพอใจ  
โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับ ๙๓.๓๘ คะแนน อยู่ระดับ A เป็นผลมาจากทุกภาคส่วนทำให้ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสเป็นที่ประจักษ์ และเป็นที่ยอมรับ  

มติที่ประชุม      รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม 

- ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

- ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี ๔  :  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

วาระที่ ๔.๑ พิจารณากรอบการประเมินและผู้กำกับตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้แจ้งกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้จัดประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการประเมิน ITA ๒๕๖๔ ยังคงใช้กรอบแนวทางการประเมินเช่นเดียวกับการ
ประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา โดยมีเครื่องมือและตัวชี้วัดการประเมินฯ แบ่งออกเป็น  
๓ แบบ ๑๐ ตัวชี้วัด คือ 

๑. แบบวัดการรับรู ้ของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงาน
ตนเอง ประกอบด้วยตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ตัวชี้วัดการใช้
ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต  

๒. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกท่ีมีต่อหน่วยงาน
ที่ประเมิน ประกอบด้วยตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการ
ปรับปรุงระบบการทำงาน  

๓. แบบตรวจการเป ิดเผยข ้อม ูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้
ประชาชนเข้าถึงได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล มี ๕ ตัวชี้วัดย่อย คือ ๑) ข้อมูลพื้นฐาน ๒) การ



 

 

๔ 

บริหารงาน ๓) การบริหารเงินงบประมาณ ๔) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคล ๕) การส่งเสริมความ
โปร่งใสในหน่วยงาน และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต มี ๒ ตัวชี้วัดย่อย คือ ๑) การดำเนินงานเพื่อป้องกันการ
ทุจริต ๒) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

ทั้งนี้ จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาหาแนวทางในการดำเนินงานตามกรอบการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

มติที่ประชุม    รับทราบและพิจารณากรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในแต่ละประเด็น  

วาระท่ี ๔.๒ พิจารณาปฏิทินการดำเนินงาน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นประจำทุกปี นั้น  

บัดนี ้ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด สำนักประกันคุณภาพ จึงได้ จัดทำปฏิทินการ
ดำเนินงาน ITA ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้สอดคล้องกับการดำเนินการของ สำนักงาน 
ป.ป.ช. ดังนี้ 

ว/ด/ป ขั้นตอน การดำเนินงาน ผู้ดำเนินงาน 

ม.ค. ๖๔ 
 

รับทราบนโยบาย/
กรอบการประเมิน 

- รับทราบนโยบาย/กรอบการประเมิน ITA งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
จากสำนักงาน ป.ป.ช. 
- พิจารณาคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมและกำกับตดิตามการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

- ผู้บริหาร 
 

๒๕  
ก.พ. ๖๔ 

ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

ประชุมกรรมการดำเนินงานส่งเสรมิและกำกับติดตามการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งท่ี ๑ 
เพื่อช้ีแจงกรอบการประเมินฯ ITA และปฏิทินการดำเนินงาน ITA 

- คณะกรรมการ
ดำเนินงาน ITA  
มทร.พระนคร 

๑๕ ก.พ. 
๖๔ 

ขอข้อมูลผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยีภายใน (IIT) 
และภายนอก (EIT) 

คณะ/หน่วยงานส่งข้อมลูรายชื่อบคุลากรผู้มสี่วนไดส้่วนเสียภายใน (IIT) 
และนักศึกษา/ผู้รบับริการ ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายภายนอก (EIT) เพื่อ
เตรียมนำข้อมูลเข้าระบบ ITAS  

- คณะ/สถาบัน/
สำนัก/กอง/ศูนย ์

- สำนักประกันคุณภาพ 

๒๒-๒๔
ก.พ. ๖๔ 

ลงทะเบียนการ
ประเมินและนำเข้า
ข้อมูลประกอบการ
ประเมิน 

- ผู้ดูแลระบบและผู้บรหิารลงทะเบยีนการประเมินในระบบ ITAS 
- ผู้ดูแลระบบนำเข้าข้อมูลผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก 
- ผู้บริหารตรวจสอบและอนุมตัิข้อมลูผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายในและ

ภายนอกในระบบ ITAS 

- ผู้บริหาร 
- สำนักประกันคุณภาพ 

๑๕ มี.ค. 
๖๔ 

เก็บข้อมูลแบบวัดการ
เปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT) 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบตัวช้ีวัดการประเมินส่งข้อมูลผลการดำเนินงาน 
OIT (ตัวช้ีวัดที่ ๙ และ ๑๐) ผ่านระบบกำกับติดตาม OIT – RMUTP 

 

- หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบตัวช้ีวัด  

- สำนักประกันคุณภาพ 



 

 

๕ 

ว/ด/ป ขั้นตอน การดำเนินงาน ผู้ดำเนินงาน 

๓๑ มี.ค. 
๖๔ 

ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมและกำกับตดิตามการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ครั้งท่ี ๒ เพื่อตรวจสอบและรายงานผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด OIT 

- คณะกรรมการ
ดำเนินงาน ITA  
มทร.พระนคร 

๙ เม.ย. 
๖๔ 

รวบรวมและนำข้อมลู 
OIT เข้าระบบ ITAS  
 

รวบรวมและนำข้อมลู OIT เข้าระบบ ITAS  
- ผู้ดูแลระบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามแบบวัด OIT 
- ผู้บริหารตรวจสอบและอนุมัติการเปิดเผยข้อมลูสาธารณะตาม 
แบบวัด OIT  

- สำนักประกันคุณภาพ 
- สำนักวิทยบริการฯ 
- กองสื่อสารองค์การ 

๒๖-๓๐ 
เม.ย. ๖๔ 

เก็บข้อมูลแบบวัดการ
รับรู้ของผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยีภายใน (IIT) 
และภายนอก (EIT) 

คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่เก็บแบบสำรวจวัดการรบัรู้ของผู้มสี่วนได้สว่น
เสียภายใน (IIT) และผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

- ...... เม.ย. ๖๔ (เวลา ....) ศูนย์พณชิยการพระนคร 
- ..... เม.ย. ๖๔ (เวลา ....) ศูนย์พระนครเหนือ 
- ..... เม.ย. ๖๔ (เวลา ....) ศูนย์เทเวศร์ และศูนย์โชติเวช 

- คณะกรรมการ
ดำเนินงาน ITA  
มทร.พระนคร 

- คณะ / สถาบัน/
สำนัก/กอง/ศูนย์ 

๑-๓๑ 
พ.ค. ๖๔ 

ให้คะแนนแบบวัด 
OIT 

การให้คะแนนการเปิดเผยข้อมลูสาธารณะ โดยคณะที่ปรึกษาการ
ประเมินตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลและพิจารณาให้คะแนนแบบวดั 
OIT ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 

- คณะที่ปรึกษาของ 
สำนักงาน ป.ป.ช. 

๑-๓๑  
ส.ค. ๖๔ 

ประกาศและเผยแพร่
ผลการประเมิน 

สำนักงาน ป.ป.ช. กลั่นกรองและนำเสนอผลการประเมินต่อ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และประกาศเผยแพรผ่ลการประเมินฯ ตอ่
สาธารณะ 

สำนักงาน ป.ป.ช. 

 
มติที่ประชุม      ร่วมพิจารณาเห็นชอบปฏิทินการดำเนินงาน ITA ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๔  
๑. เสนอเพิ่มเติมขั้นตอนการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูง ลงปฏิทินการดำเนินงาน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
๒. มอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 

วาระที่ ๔.๓ พิจารณาแนวทางการดำเนินงานและผู้รับผิดชอบมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ

ความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัย  

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นการประเมิน 
ที่มีจุดมุ่งหมายก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนา และกำหนดให้หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จะต้องได้คะแนน ๘๕ คะแนนขึ้นไป  

ทั้งนี้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พบว่า ยังมีผลการประเมินที่ต่ำกว่า ๘๕ คะแนน คือ การรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ซึ่งมีจำนวน ๓ ตัวชี้วัด สำนักประกันคุณภาพจึงได้จัดทำร่างแนวทางการ



 

 

๖ 

ดำเนินงาน และผู้รับผิดชอบมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับค่า
คะแนนของมหาวิทยาลัยให้มีคะแนนที่สูงขึ้น ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัดที่ ๒ การ
ใช้งบประมาณ 
(๘๖.๔๖ 
คะแนน) 

I๗ ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จา่ย
งบประมาณประจำปี ของหน่วยงาน
ของท่าน มากน้อยเพียงใด (๗๕.๔๐) 

ควรส่งเสริมการ
ประชาสัมพนัธ์ให้บุคลาการ
เกิดการรับรู้เกี่ยวกับการใช้
จ่ายงบประมาณอย่างทัว่ถึง 

- ผอ.กองนโยบาย
และแผน 

- ผอ.กองคลัง 
 

I๑๒ หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้
ท่านมสี่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้
จ่ายงบประมาณ ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด (๗๙.๖๔) 

• สอบถาม (๘๒.๐๕) 
• ทักท้วง (๗๘.๔๕) 
• ร้องเรียน (๗๘.๔๔) 

ควรเปิดโอกาสให้บุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัยมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการใช้
จ่ายงบประมาณ 

- ผอ.กองนโยบาย
และแผน 

- ผอ.กองคลัง 
 

ตัวชี้วัดที่ ๔ การ
ใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ (๘๖.๙๑ 
คะแนน) 

I๒๐ ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืม
ทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏบิัติงาน
ในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก 
มากน้อยเพียงใด (๗๘.๒๖) 

ควรมีแนวทางเพ่ือลด
ขั้นตอนการขออนุญาตในการ
ยืมทรัพย์สินของทางราชการ
ให้มีความสะดวกมากข้ึน 

- ผอ.กองกลาง 
 

 I๒๓ ท่านรู้แนวปฏบิัติของหน่วยงาน
ของท่าน เก่ียวกับการใช้ทรัพยส์นิของ
ราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 
(๗๙.๒๙) 

ควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ
หรือขั้นตอนการขออนุญาต 
เพื่อใช้เป็นแนวปฏบิัติได้อยา่ง
ถูกต้อง 

- ผอ.กองกลาง 
 

ตัวชี้วัดที่ ๕ การ
แก้ไขปัญหาการ
ทุจริต (๘๕.๖๖) 

I๓๐ หากท่านพบเห็นแนวโน้มการ
ทุจริตที่จะเกิดขึ้น ในหน่วยงานของ
ท่าน ทา่นมีความคิดเห็นต่อประเด็น
ดังต่อไปนี้ อย่างไร (๗๙.๐๑) 
• สามารถร้องเรียนและสง่หลักฐาน

ได้อย่างสะดวก (๘๐.๔๙) 
• สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ 

(๗๙.๓๔) 
• มั่นใจว่าจะมีการดำเนนิการอย่าง

ตรงไปตรงมา (๘๐.๔๕) 
• มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มี

ผลกระทบต่อตนเอง (๗๕.๗๖) 

ควรมีระบบการติดตามผล
การร้องเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อสร้าง
ความมั่นใจของผู้ร้องเรียน 

- ผอ.กองบริหารงาน
บุคคล 

 

มติที่ประชุม      พิจารณาเห็นชอบและผู้รับผิดชอบมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในและจัดทำแนวทางการดำเนินงานตามประเด็นที่ควรพัฒนาดังกล่าว เพื่อเป็นมาตรการส่งเสริม



 

 

๗ 

คุณธรรมและความโปร่งใสภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ต่อไป 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  :  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

วาระที่ ๕.๑ ขั้นตอนการกำกับติดตามและการเปิดเผยข้อมูล OIT ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  

แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ OIT เป็นการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
แนวทางข้ันตอนการเปิดเผย OIT ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

ขั้นตอนแรก หน่วยงานดำเนินงานรวบรวมข้อมูลหลักฐานตามที่รับผิดชอบ และทำการตรวจสอบ
ข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน   

ขั้นตอนที่สอง เผยแพร่ข้อมูลหลักฐานผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย / หน่วยงาน 
ขั้นตอนที่สาม หน่วยงานบันทึกข้อมูลหลักฐาน นำ URL มาบันทึกในระบบ OIT-RMUTP 
ขั้นตอนที่สี่ คณะกรรมการกำกับติดตามฯ ตรวจสอบข้อมูลหลักฐาน 
ขั้นตอนสุดท้าย จะนำข้อมูลจากระบบ OIT- RMUTP บันทึกในระบบ ITAS ต่อไป ซึ่งเป็นที่สิ้นสุด

กระบวนการการจัดเก็บข้อมูล OIT       

มติที่ประชุม      รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๖ : เรื่องอ่ืนๆ 

- ไม่มี - 

มติที่ประชุม     -  

เลิกประชุมเวลา  ๑๑.๔๕ น.  

 
 
                                                                                           นางสาววาสนา  สังข์โพธิ์ 
              ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                

       นางสาวเจนจิรา  งามมานะ 
          ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ 
               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 



 

 

๘ 

 



ส ำนักประกันคุณภำพ 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 

๓๙๙ ถนนสำมเสน แขวงวชิรพยำบำล เขตดุสิต กรุงเทพ ๑๐๓๐๐


