


➢ มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 5 มกราคม พ.ศ. 2559 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ
ทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ใน
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2559–2560

➢ มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 23 มกราคม พ.ศ. 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุก
หน่วยงานเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ในปงีบประมาณ พ.ศ. 
2561-2564

➢ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-
2564) ได้ก าหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเปน็กลยุทธ์ท่ีส าคัญในการ
ปอ้งกันการทุจริตเชิงรุก โดยมีส านักงานปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เปน็ผู้รับผิดชอบการประเมิน

ความเป็นมา

ในปี 2562-2564 มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์ เป็นผู้ประเมนิกลุม่สถาบันอดุมศึกษา
จ านวน 80 สถาบัน



หลักเกณฑ์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. 2562

การประเมิน
ป ี2559-2561 มี 5 ตัวช้ีวัด
ป ี2562-2564 มี 10 ตัวช้ีวัด

เครื่องมือการประเมิน
1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน 

(Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT)

2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 
(External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT)

3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT) เป้าหมายประเทศ ระดับ A ขึ้นไป (ผ่าน)



เปรียบเทียบผลการประเมิน ITA ปี พ.ศ. 2559-2562
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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สรุปผลการประเมิน ITA ปี พ.ศ. 2562

คะแนนสงูสดุรายตวัชีว้ดั
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สรุปผลการประเมิน ITA ปี พ.ศ. 2562
จ าแนกตามเครื่องมือ
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จาก 80 สถาบันอุดมศึกษาท่ีเข้าร่วม
ค่าเฉลี่ย = 86.05 คะแนน

เปรียบเทียบผลการประเมิน ITA ปี พ.ศ. 2562
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับสถาบันอุดมศึกษา

ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 2,000 ลบ.ขึ้นไป



สรุปผลการประเมิน ITA ปี พ.ศ. 2562
ของ 80 สถาบันอุดมศึกษา



สรุปผลการประเมิน ITA ปี พ.ศ. 2562
ของ 80 สถาบันอุดมศึกษา



ความคิดเห็นของคณะกรรมการผู้ประเมิน

ด้าน IIT : มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่มีคะแนนอยู่ในระดบัดี (Good)

บ่งช้ีให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมี

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่ยังเช่ือมั่นและแสดงความไว้วางใจที่มีต่อการ

บริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล อย่างไรก็ดี

ส่ิงที่ควรเป็นประเด็นการพัฒนาส าหรับหน่วยงานที่ได้คะแนนในระดับดี คือ

1. ควรปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม

2. การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

3. เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ

4. จัดให้มีช่องทางเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมี

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะต้องถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ



ความคิดเห็นของคณะกรรมการผู้ประเมิน

ด้าน EIT : มหาวทิยาลัยเชียงใหม่มีคะแนนอยูใ่นระดบัดี (Good)

ช้ีให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเช่ือมั่นในคุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึด

หลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่าง

ตรงไปตรงมา ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการ

เรียกรับสินบน ทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่นๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได

อย่างไรก็ดี ส่ิงที่ควรเป็นประเด็นการพัฒนาส าหรับหน่วยงานที่ได้คะแนนในระดับดี

ควรด าเนินการอย่างเข้มข้นมากขึ้น คือ

1. ควรมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน

2. การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และมีช่องทางหลากหลาย

3. ควรพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มา

ติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงาน การบริการให้เกิด

ความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการท างานให้ดีขึ้น



ความคิดเห็นของคณะกรรมการผู้ประเมิน

ด้าน OIT : มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่มคีะแนนอยู่ในระดบัยอดเยีย่ม (Excellence)

มีการวางระบบที่มีความเป็นเลิศเพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับ

ทราบอย่างเป็นปัจจุบัน ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นทั้งหมดแสดงถึงความพยายามของ

หน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ท าให้โดย

ภาพรวมแล้ว หน่วยงานสามารถเป็น “ต้นแบบ” ในการด าเนินงาน

ในด้านความโปร่งใสแก่ส่วนราชการอื่นๆ ได้



แนวทางการปรับปรุงพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่



1. ข้อสังเกตการปรับปรุงพัฒนาตัวชี้วัด
ที่มีคะแนนต่ ากว่า 80 คะแนน

2. ตัวชี้วดัดา้นการใช้ทรพัย์สนิของราชการ ได้ 77.24 คะแนน
• หน่วยงานจะต้องมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไป
ปฏิบัติและมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินอย่างเคร่งครัด

• การยืม/คืน จะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก
• บุคลากรจะต้องไม่น าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของ
ตนเองหรือน าไปให้ผู้อื่น

1. ตัวชีว้ดัดา้นประสทิธิภาพการสือ่สาร ได้ 79.16 คะแนน
หน่วยงานจะต้องมีการเผยแพร่/แถลงผลงานหรือข้อมูลที่

สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน เช่น งบประมาณ นโยบายการ
บริหารงานด้านต่าง ๆ ผลการด าเนินงาน ฯลฯ ต่อบุคลากร นักศึกษา 
ชุมชน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยให้มีช่องทางการส่ือสารที่
หลากหลาย เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน



3. ตัวชีว้ดัดา้นการปรบัปรุงการท างาน 75.49 คะแนน

• มหาวิทยาลัยต้องเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การ

ให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น

• การก ากับดูแลจากผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีความส าคัญและจ าเป็น

มาก รวมทั้งแนวปฏิบัติ กฎ ระเบีบบ ควรมีการทบทวนทุก ๆ 3 ปี 

โดยมอบหมาย/ก าหนดหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบให้ชัดเจน และมี

การติดตามผลจากผู้บังคับบัญชาอย่างสม ่าเสมอและจริงจัง ให้เป็น

แผนปฏิบัติงานปกติขององค์กร

1. ข้อสังเกตการปรับปรุงพัฒนาตัวชี้วัด
ที่มีคะแนนต่ ากว่า 80 คะแนน



2. ข้อเสนอแนะเพิม่เติมผลการประเมินมหาวิทยาลยัเชียงใหม่
ในมุมมองของผู้ตอบแบบสอบถาม

2.1 แบบวัดการรบัรูข้องผูม้ีสว่นไดเ้สยีภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) : บุคลากรภายในมหาวทิยาลัยเชียงใหม่

1. ด้านการปฏบิัตหิน้าที่
1. บุคลากรในหน่วยงานควรปฏบัิตงิาน/ให้บริการแก่ผูม้าตดิตอ่ทั่วไป กับผู้ที่รู้จักเป็นการส่วนตวัเท่าเทียมกัน
2. บุคลากรในหน่วยงานควรให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธรุะส่วนตัว
3. บุคลากรในหน่วยงานควรพรอ้มรบัผดิชอบหากมีความผดิเกิดจากตวัเอง

2. ด้านการใช้งบประมาณ
1. บุคลากรในหน่วยงานควรมีความรูเ้กี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีของหน่วยงานในระดบัมากข้ึนไป
2. การใช้งบประมาณของหน่วยงานจะตอ้งสอดคล้องกับวตัถปุระสงค์ของงบประมาณที่ตัง้ไว้
3. หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคลากรมีสว่นรว่มในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ในประเด็นการสอบถาม 

การทักท้วง และการร้องเรียน

3. ด้านการใช้อ านาจ
1. ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานอย่างเป็นธรรม
2. ผู้บังคับบัญชามีการประเมินผลการปฏบัิตงิานตามระดบัคุณภาพของผลงาน
3. ผู้บังคับบัญชามีการคัดเลือกผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม การศกึษาดงูาน หรือการให้ทุนการศกึษา อย่างเป็นระบบ



2. ข้อเสนอแนะเพิม่เติมผลการประเมินมหาวิทยาลยัเชียงใหม่
ในมุมมองของผู้ตอบแบบสอบถาม

2.1 แบบวัดการรบัรูข้องผูม้ีสว่นไดเ้สยีภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) : บุคลากรภายในมหาวทิยาลัยเชียงใหม่

4. ด้านการใช้ทรพัย์สนิของราชการ
1. ความสะดวกของการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏบัิตงิานในหน่วยงาน
2. บุคลากรมีการขออนุญาตกรณีที่ยืมทรพัยส์ินของราชการไปปฏบัิตงิานอย่างถูกระเบียบ
3. บุคลากรควรรู้แนวปฏบัิตเิกี่ยวกับการใช้ทรพัย์สินของราชการที่ถูกตอ้ง
4. หน่วยงานมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรพัย์สิน เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม
หรือพวกพ้อง

5. ด้านการแกไ้ขปัญหาการทุจรติ
1. หน่วยงานควรมีการด าเนินการเฝ้าระวงัการทจุริต ตรวจสอบการทุจรติและลงโทษทางวนิัย ต่อการทุจริตใน

หน่วยงาน
2. หน่วยงานควรมีช่องทางการร้องเรียน การส่งเอกสารร้องเรยีนที่สะดวก สามารถติดตามผลการรอ้งเรียนได้

และสามารถ สร้างความมั่นใจว่าจะมีการด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา ตลอดจนมีความปลอดภยั และไม่มีผลกระทบ
ต่อผู้ร้องเรยีน



2. ข้อเสนอแนะเพิม่เติมผลการประเมินมหาวิทยาลยัเชียงใหม่
ในมุมมองของผู้ตอบแบบสอบถาม

2.2 แบบวัดการรบัรูข้องผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) : นักศึกษามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ บริษัท ผู้รับเหมา ห้างร้าน ร้านค้า
ที่เป็นคู่ค้ากบัมหาวทิยาลัยเชียงใหม่

1.  ด้านประสทิธิภาพการสือ่สาร
1. ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน ที่สามารถเข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และมีช่องทางที่หลากหลาย
2. หน่วยงานมีการเผยแพร่ผลงาน หรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรบัทราบอย่างชัดเจน
3. หน่วยงานมีการช้ีแจง และตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวล สงสัย เกี่ยวกับการท างานได้อย่างชัดเจน

2.  ด้านการปรบัปรงุการท างาน
1. เจ้าหน้าที่ควรมีการปรับปรงุ คุณภาพการปฏบัิตงิานการให้บริการวิธกีารและข้ันตอนการด าเนินงานให้ดข้ึีน
2. หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้ผู้รบับรกิารผูม้าตดิต่อหรอืผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรบัปรุง
พัฒนาการด าเนินงาน การให้บริการของหน่วยงานให้ดีข้ึน

3. หน่วยงานควรมีการปรับปรุงการด าเนินงานการให้บรกิารให้มีความโปร่งใสมากข้ึน



ขอบคุณครับ


