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สรุปรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) จากระบบ ITAS 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

------------------------------------------------------ 

ตามที ่ สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)  

ไดกำหนดกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจำ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยมีเครื่องมือและตัวชี้วัดการประเมินผานทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบ 

ITAS) แบงออกเปน 3 แบบ 10 ตัวชี้วัด คือ 

1.  แบบว ัดการร ับร ู  ของผ ู  ม ีส  วนได ส วนเส ียภายใน ( Internal Integrity and Transparency 

Assessment : IIT) มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายในท่ีมีตอหนวยงานตนเอง 

ประกอบดวยตัวชี้วัดการปฏิบัติหนาที่ ตัวชี้วัดการใชงบประมาณ ตัวชี้วัดการใชอำนาจ ตัวชี้วัดการใชทรัพยสิน 

ของราชการ และตัวชี้วัดการแกไขปญหาการทุจริต โดยมีผูมีสวนไดสวนเสียภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลพระนครท่ีตอบแบบวัดการรับรู จำนวน 151 คน 

2. แบบว ัดการร ับร ู ของผ ู ม ีส วนได ส วนเส ียภายนอก (External Integrity and Transparency 

Assessment : EIT) มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกที่มีตอหนวยงาน 

ที ่ประเมิน ประกอบดวยตัวชี ้ว ัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวช ี ้ว ัดประสิทธิภาพการสื ่อสาร และตัวช ี ้วัด 

การปรับปรุงระบบการทำงาน โดยมีผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ท่ีตอบแบบวัดการรับรู จำนวน 537 คน 

3. แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : 

OIT) มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินระดับการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะของหนวยงานเพื่อใหประชาชนเขาถึงได 

ประกอบดวยตัวชี้วัดการเปดเผยขอมูล  และตัวชี้วัดการปองกันการทุจริต  

โดยสรปุผลการประเมิน ไดดังนี้ 

1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนนิงาน  

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พระนคร ผานตามเกณฑการประเมิน โดยภาพรวมไดคะแนนเทากับ 92.85 คะแนน อยูระดับ A 

เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัด พบวา ตัวชี้วัดการเปดเผยขอมูล และตัวชี้วัดการปองกันการทุจริต ไดคะแนน

สูงสุด เทากับ 100 คะแนน รองลงมา คือ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหนาที่ (95.05 คะแนน) ตัวชี้วัดการใชอำนาจ (92.82 

คะแนน) ตัวชี ้ว ัดการใชทรัพยสินของราชการ (89.90 คะแนน) การแกปญหาการทุจริต (89.79 คะแนน)  

การใชงบประมาณ (89.34 คะแนน) และมีจำนวนตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด ที่มีผลคะแนนเทากับ 85.53 คะแนน คือ

ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุงการทำงาน  
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การเปรียบเทยีบผลคะแนน10 ตัวชี้วัด  

ประเภทตัว

บงชี ้
ตัวชี้วัด 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

IIT  

1. การปฏิบัติหนาท่ี 93.91 93.22 95.05 

2. การใชอำนาจ 89.76 90.68 92.82 

3. การใชทรัพยสินของราชการ 87.11 86.91 89.90 

4. การแกไขปญหาการทุจริต 86.21 85.66 89.79 

5. การใชงบประมาณ 85.89 86.46 89.34 

EIT  

6. คุณภาพการดำเนินงาน 75.19 88.48 85.53 

7. ประสิทธิภาพการส่ือสาร 73.33 89.63 85.53 

8. การปรับปรุงการทำงาน 69.89 89.87 83.33 

OIT 
9. การเปดเผยขอมูล 100 100 100 

10 การปองกันการทุจริต 100 100 100 

 
คะแนนประเมิน  88.41 93.38 92.85 

  A A A 
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2. การจัดอันดับผลคะแนน 

เมื ่อทำการจัดอันดับผลคะแนนในกลุ มสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พระนครไดในอันดับที ่ 9 จากจำนวน 83 หนวยงาน และไดในอันดับที ่ 1 จากกลุ มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลจำนวน 9 หนวยงาน  

ปงบประมาณ ผลประเมิน 

กลุมสถาบันอุดมศึกษา กลุม มทร. 

จำนวนหนวยงาน 

ท่ีรับการประเมิน 

มทร.พระนคร 

ไดอันดับท่ี 

จำนวนหนวยงาน 

ท่ีรับการประเมิน 

มทร.พระนคร 

ไดอันดับท่ี 

ปงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 
88.41 83 24 9 2 

ปงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 
93.38 83 9 9 1 

ปงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 
92.85 83 17 9 1 
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3. ขอเสนอแนะ/หมายเหตุ 

มทร.พระนคร ไดผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ ประจำป 2564 จำนวน 92.85 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมินระดับ A 

หมายถึง หนวยงานสามารถดำเนินการไดคอนขางครบถวน และมีแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการตามตัวชี้วัดและ

หล ักเกณฑการประเม ิน ITA โดยม ีบางส วนท ี ่ต องปร ับปร ุงหร ือเป ดเผยข อม ูลราวร อยละ 5 -  15  

ของตัวช ี ้ว ัดหรือขอคำถามทั ้งหมด ดังนั ้น มหาวิทยาลัยพึงพิจารณาผลประเมินเพื ่อนำไปสู การพัฒนา 

ในจุดที่ยังคงเปนปญหา โดยหากมีการวางแผนแกไขปรับปรุงอยางตอเนื่อง คาดหมายไดวาหนวยงานจะสามารถ

ยกระดับการดำเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปรงใสไดอยางมีสัมฤทธิผล รวมถึงสามารถสรางความเชื่อม่ัน

ศรัทธา สรางความไววางใจแกสาธารณชนไดมากยิ่งข้ึนในปตอ ๆ ไป ท้ังนี้ ประเด็นท่ีควรมีการเปดเผย หรือบริหาร

จัดการใหดียิ่งข้ึน ไดแก 

ตัวช้ีวัดท่ี 1 การปฏิบัติหนาท่ี 

- กำกับติดตามการทำงานของเจาหนาที่ของหนวยงานวามีการติดตอ ปฏิบัติงาน และใหบริการแก

ประชาชนเปนไปตามข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกำหนด I1 (91.34) 

- พึงใหความสำคัญกับการพัฒนาพฤติกรรมการมุงเนนผลสำเร็จของงาน การใหความสำคัญกับงาน

มากกวาธุระสวนตัว และความพรอมรับผิดรับชอบหากความผิดพลาดเกิดจากตนเองของบุคลากรในหนวยงาน 

ของทานมากข้ึน I3 (89.48) 

- ใหตรวจสอบวาบุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกผูมาติดตอทั่วๆ ไป กับผูมา

ติดตอท่ีรูจักเปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกัน มากนอยเพียงใด I2 (91.01) 
 

ตัวช้ีวัดท่ี 2 การใชงบประมาณ 

- เพิ่มกลไกกำกับใหหนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ โดยคำนึงถึงความคุมคา และไมบิดเบือน

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว I8 (90.68) 

- สงเสริมใหหนวยงานของทานเปดโอกาสใหมีส วนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ  

โดยเพ่ิมการใหสอบถาม ทักทวง รองเรียน I12 (85.41) 

- สงเสริมการประชาสัมพันธและใหขอมูลเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณประจำปของหนวยงาน 

ของทานมากข้ึน I7 (83.28) 

- เพิ่มกลไกกำกับหนวยงานของทาน โดยใหมีการจัดซื้อจัดจาง/การจัดหา พัสดุ และการตรวจรับพัสดุ 

ท่ีโปรงใสตรวจสอบได ไมเอ้ือประโยชนใหผูประกอบการรายใดรายหนึ่ง I11 (89.43) 
 

ตัวช้ีวัดท่ี 3 การใชอำนาจ 

- พัฒนากระบวนการการคัดเลือกผูเขารับ การฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา  

อยางเปนธรรม I15 (90.79) 

- สงเสริมใหมีการมอบหมายงานตามตำแหนงหนาท่ีจากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม I13 (89.92) 

- สงเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอยางถูกตอง I14 (91.01) 
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ตัวช้ีวัดท่ี 4 การใชทรัพยสินของราชการ 

- เพิ ่มการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับขั ้นตอนการขออนุญาตเพื ่อยืมทรัพยสินของราชการ ไปใช

ปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน I20 (83.09) 

- สงเสริมการใหความรูเกี ่ยวกับแนวปฏิบัติของหนวยงานของทานในการใชทรัพยสินของราชการ 

ท่ีถูกตอง I23 (86.83) 

- เพิ่มมาตรการกำกับดูแลและตรวจสอบ การใชทรัพยสินของราชการ เพื่อปองกันไมใหมีการนำไปใช

ประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง I24 (89.89) 

- เพิ่มการกำกับติดตาม ถามีการขอยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงาน 

ของทาน ตองมีการขออนุญาตอยางถูกตอง I21 (90.80) 
 

ตัวช้ีวัดท่ี 5 การแกปญหาการทุจริต 

- แกไขปญหาการทุจริตในหนวยงานของทานอยางจริงจัง I27 (85.71) 

- ส งเสร ิมให ม ีการนำผลการตรวจสอบของฝ ายตรวจสอบทั ้งภายในและภายนอกหนวยงาน 

 ไปปรับปรุงการทำงาน เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน I29 (88.36) 

- เพิ่มมาตรการสงเสริมใหหนวยงานของทาน มีการดำเนินการเฝาระวังการทุจริต ตรวจสอบการทุจริต 

และลงโทษทางวินัยอยางจริงจังเม่ือพบการทุจริต I28 (88.51) 

- สรางชองทางการรองเรียน การติดตามผลการรองเรียน และสรางความมั่นใจในการจัดการการทุจริต 

ตลอดจนปกปองผูกระทำการรองเรียน โดยหากพบการทุจริตในหนวยงาน I30 (86.16) 
 

ตัวช้ีวัดท่ี 6 คุณภาพการดำเนินงาน 

- เพ่ิมมาตรการกำกับใหเจาหนาท่ีของหนวยงานใหบริการประชาชนอยางเทาเทียมกันโดยไมเลือกปฏิบัติ 

E2 (84.15) 

- เพิ่มมาตรการกำกับติดตามการทำงานของเจาหนาที่ของหนวยงานในการทำงานอยางตรงไปตรงมา 

ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล E3 (84.21) 

- สงเสริมการทำงานท่ีคำนึงถึงประโยชนของประชาชนและสวนรวมเปนหลัก E5 (79.28) 
 

ตัวช้ีวัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร 

- สงเสริมการเผยแพรขอมูลของหนวยงานท่ีเขาถึงงาย ไมซับซอน และเพ่ิมชองทางท่ีหลากหลายมากข้ึน 

E6 (81.07) 

- เพิ่มชองทางติดตอ หรือมีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงาน E10 

(90.88) 

- สงเสริมการเผยแพรผลงานหรือขอมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจนมากข้ึน E7 (79.23) 

- เพิ่มมาตรการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัยจากประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานให

ชัดเจนมากข้ึน E9 (80.38) 
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ตัวช้ีวัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 

- เพ่ิมกลไกการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การใหบริการของหนวยงานใหดีข้ึน E11 (77.52) 

- เพ่ิมการปรับปรุงวิธีการและ ข้ันตอนการดำเนินงาน/การใหบริการใหดีข้ึน E12 (79.07) 

- เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการ

ดำเนินงาน/การใหบริการของหนวยงานใหดีข้ึน E14 (79.68) 

- ปรับปรุงการดำเนินงาน/การใหบริการใหมีความโปรงใสมากข้ึน E15 (82.07) 

 


