ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
กองบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
---------------------------------คำนำ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment : ITA) มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน ได้ทราบระดับ
คุณธรรมและความโปร่ ง ใสของหน่ว ยงาน และทำให้ห น่ว ยงานหั นมาให้ ความสำคัญ กับ การกำกับ ดู แ ล
การดำเนินงานให้มีคุณธรรมทั้งการบริหารงานภายในหน่วยงาน และการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ส ู ง สุ ด ต่อ ผู้ ม ารั บ บริ ก าร ประชาชน และสั ง คม รวมไปถึ ง กระตุ ้ น ให้ ห น่ ว ยงานภาครัฐ
ให้ความสำคัญต่อข้อมูลต่าง ๆ ที่จะต้องมีการเปิดเผยต่อสาธารณชนอีกด้วย
รายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดำเนิ น งาน
ของหน่วยงานภาครัฐมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ฉบับนี้ ประกอบไปด้วย
ผลคะแนนจากตัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การเปิดเผยข้อมูล (2) การป้องกันการทุจริต (3) คุณภาพการ
ดำเนินงาน (4) การปฏิบัติหน้าที่ (5) การใช้อำนาจ (6) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (7) การใช้งบประมาณ (8)
การใช้ทรัพย์สินของราชการ (9) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (11) การปรับปรุงการทำงาน ซึ่งผลคะแนนจะช่วย
สะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ เชีย งใหม่หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการวิเคราะห์ผ ลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ฉบับนี้ จะช่วยยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อคะแนนระดับประเทศให้ดียิ่งขึ้นไป

1. ความเป็นมา
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)
ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรม
และความโปร่ งใสในการดำเนิ น งานของหน่ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment:
ITA)”
หรือที่เรียกว่า “การประเมิน ITA” ซึ่งการต่อต้านการทุจริตเป็นส่ วนหนึ่งในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการ
ประเมิน ITA ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) โดยในช่วงปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565 หน่วยงานภาครัฐร้อยละ 80 ขึ้นไป
ต้องมีผลการประเมิน ITA ในระดับ 85 คะแนนขึ้นไป ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเริ่มประเมิน ITA ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา
2. กรอบการประเมิน
กรอบการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดำเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบไปด้วย 10 ตัวชี้วัด 3 เครื่องมือ ดังนี้
เครื่องมือ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียภายใน
Internal Integrity and Transparency
Assessment (IIT)

แบบวัดการรับรู้ของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียภายนอก
External Integrity and Transparency
Assessment (EIT)
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
Open Data Integrity and Transparency
Assessment (OIT)

ตัวชี้วัด
1.การปฏิบัติหน้าที่
2. การใช้งบประมาณ
3. การใช้อำนาจ
4. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต
6. คุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงาน
7. ประสิทธิภาพการสื่อสารของหน่วยงาน
8. การปรับปรุงระบบการทำงานของ
หน่วยงาน
9. การเปิดเผยข้อมูล
10. การป้องกันการทุจริต

ข้อคำถาม

น้ำหนักคะแนน

30 คำถาม

30

15 คำถาม

30

43 ข้อมูล

40

คะแนนและระดับผลการประเมิน ผลการประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือ ค่าคะแนน โดยมี
คะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผลการประเมิน (Rating Score) โดยจำแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้

คะแนน
95.00 – 100
85.00 – 94.99
75.00 – 84.99
65.00 – 74.99
55.00 – 64.99
50.00 – 54.99
0 – 49.99

ระดับ
AA
A
B
C
D
E
F

3. หลักการและเหตุผล
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)
ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความ
ตระหนัก ให้ห น่ว ยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน
คุ ณ ธรรมและความ โปร่ ง ใสในการดำเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA)” ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ.2560-2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ
โดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน ภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒ นา
และยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม
4. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563
ผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดำเนิ นงานของมหาวิ ท ยาลั ยราชภัฏ
เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คะแนนภาพรวมของหน่วยงาน เท่ากับ 91.56 คะแนน ซึ่งอยู่ใน
ระดับผลการประเมิน ระดับ A เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดสรุปได้ว่า จุดแข็งที่ได้คะแนนสูงสุด 100 คะแนน
คือ ตัว ชี้ว ัดที่ 10 การป้องกัน การทุจ ริต ส่ว นจุดที่ควรพัฒ นาเนื่องจากได้คะแนนต่ำสุด 78.83 คะแนน
คือ ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ที่

แบบสอบถาม

1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสียภายใน
Internal Integrity and
Transparency Assessment
(IIT)
2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสียภายนอก
External Integrity and
Transparency Assessment
(EIT)

ผู้ตอบแบบสอบถาม

ตัวชี้วัด

บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัตงิ าน 1.การปฏิบัติหน้าที่
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่
2. การใช้งบประมาณ
นำเข้าข้อมูลในระบบ ITAS
3. การใช้อำนาจ
(จำนวนร้อยละ 10 ของจำนวนผู้มีส่วนได้
4. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ส่วนเสียภายใน)
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต
นักศึกษา นักวิจัย ชาวบ้าน ผู้ใช้
6. คุณภาพการดำเนินงาน
บัณฑิต บริษัท นิติบุคคล ที่รบั บริการ 7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร
หรือติดต่อตามภารกิจของ
8. การปรับปรุงระบบการทำงาน
มหาวิทยาลัย นับตั้งแต่ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

คะแนนตาม
คะแนน
แบบสอบถาม
ตาม
คะแนน คะแนน
ตัวชี้วัด
เต็ม
ที่ได้
88.41
30
24.45
78.83
81.30
78.87
80.10
93.08
30
28.00
94.88
91.99

(จำนวนร้อยละ 10 ของจำนวนผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก กรณีมหาวิทยาลัยมีจำนวน
มากกว่า 4,000 คน ให้เก็บข้อมูลไม่น้อยกว่า
400 คน)

3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ Open Data
Integrity and Transparency
Assessment (OIT)

เว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัยที่ใช้ใน
การสื่อสารต่อสาธารณะ

รวม

9. การเปิดเผยข้อมูล
10. การป้องกันการทุจริต

95.56
100

40

39.11

100

91.56

5. การวิเคราะห์ข้อมูล
จากผลการประเมิน คุ ณธรรมและความโปร่ง ใสในการดำเนิน งานของหน่ว ยงานภาครั ฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่
ควรพัฒนา ดังนี้
5.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85) จำนวน 6 ตัวชี้วัด คือ
(1) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนร้อยละ 100 ซึ่งมาจากการเผยแพร่
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชน
ได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ 1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตขอ งผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต และ 2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกัน การทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของมหาวิทยาลัย
ที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้

(2) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนร้อยละ 95.56 ซึ่งมาจากการเผยแพร่
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับ
ทราบอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และมีช่องทางหลากหลาย ใน 5 ประเด็น คือ 1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่
ข้อมูล พื้น ฐานด้านต่าง ๆ ข่าวประชาสัมพันธ์ การปฏิส ัมพันธ์ข้อมูล 2) การบริห ารงาน ได้แก่ แผนการ
ดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ 3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์ การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุ คคล 5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความ
โปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย แต่ทั้งนี้มหาวิทยาลัยยังคงต้องปรับปรุงข้ อมูล
เว็บไซต์ให้ครบถ้วนตามสมบูรณ์
(3) ตัว ชี้ว ัดที่ 7 ประสิทธิภ าพการสื่อสาร ได้คะแนนร้อยละ 94.88 ซึ่งมาจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคคลภายนอก นักศึกษา บริษัท นิติบุคคล ที่มารับบริการ ต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน เห็นได้ว่าหน่วยงาน
ให้ความสำคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการดำเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ
รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้บุคคลภายนอก นักศึกษา บริษัท นิติบุคคล ที่มารับบริการ สามารถส่งความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน การให้บริการ และมีการชี้แจงกรณีที่มีข้อกังวล สงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้
ยังควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดการให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
หน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับบุคคลภายนอก นักศึกษา บริษัท นิติบุคคล ที่มารับบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ
(4) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนนร้อยละ 93.08 ซึ่งมาจากการประเมิน
การรับรู้ของบุคคลภายนอก นักศึกษา บริษัท นิติบุคคล ที่มารับบริการ ต่อคุณภาพการดำเนินงาน ในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ของบุคลากร โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้
อย่ า งเคร่ ง ครั ด เห็ น ได้ ว ่ า ประชาชนหรื อ หรื อ ผู ้ ร ั บ บริ ก ารมี ค วามเชื ่ อ มั ่ น ในคุ ณ ภาพการดำเนิ น งาน
ของมหาวิทยาลัย ว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ มีการให้ข้อมูล ที่ช ัดเจน
แก่ผู้รับบริการ ไม่นำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีกา รเรียกรับ
สินบน
(5) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน ได้คะแนนร้อยละ 91.99 ซึ่งมาจากการประเมิน
การรับรู้ของบุคคลภายนอก นักศึกษา บริษัท นิติบุคคล ที่มารับบริการ ต่อการปรับปรุงระบบการทำงาน
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติง านของเจ้าหน้าที่และกระบวนการ
ทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น เห็นได้ว่า หน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก นักศึกษา บริษัท
นิติบุคคล ที่มารับบริการเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความ

ต้องการด้วย ทั้งนี้ นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความสำคัญ
กับการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้นอีกด้วย
(6) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนร้อยละ 88.41 ซึ่งมาจากการประเมินการ
รับรู้ของบุคลากรภายในต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลา
ที่กำหนดไว้ สะท้อนให้เห็น ว่า มหาวิท ยาลั ย จัด ให้ม ีก ารเปิ ดเผยข้ อ มูล เกี่ยวกั บ ขั้น ตอน ระยะเวลาและ
ผู้รับผิดชอบในการให้บริการอย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับ
บริการ ณ จุดให้บริการได้โดยง่าย สะดวก และเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ใ ห้ข้อมูล รวมทั้ง
กำหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ
5.2 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 85) จำนวน 4 ตัวชี้วัด คือ
(1) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ ได้คะแนนร้อยละ 81.30 ซึ่งมาจากการประเมินการรับรู้
ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชา ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน
การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ การให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องดำเนินการอย่างเป็นธรรม
และไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะเห็นได้ว่าบุค ลากรมีความเชื่อมั่นต่อการใช้อำนาจของผู้ บริหารด้านการบริหารงาน
บุคคล จัดทำรายละเอียดของตำแหน่งงาน และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย
รวมทั้งการเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
(2) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนร้อยละ 80.10 ซึ่งมาจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานในประเด็น ที่
เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง เห็นได้ว่ามหาวิท ยาลัย
มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานเพื่อประโยชน์ส ูงสุดของส่วนรวม มีจิตสาธารณะและพร้อมให้บริ การ
ประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยจัดทำมาตรการการป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบ
พฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
และการติดตามตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก ที่สำคัญต้องมีการพัฒนาทักษะ
ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการ
ติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
(3) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนร้อยละ 78.87 ซึ่งมาจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของ
บุ ค ลากรภายในในการนำทรั พ ย์ ส ิ น ของราชการของมหาวิ ท ยาลั ย ไปเป็ น ของตนเองหรื อ นำไปให้ ผ ู ้ อื่ น
และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายใน และการยืมโดยบุคคลภายนอก
ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก เห็นได้ว่า มหาวิทยาลัยมีการจัดทำ
คู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบการกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม -คืน
และการลงโทษอย่างเคร่งครัด

(4) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ได้คะแนนร้อยละ 78.83 ซึ่งมาจากการประเมินการ
รับรู้ของบุคลากรภายในต่อการดำเนินการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใสไปจนถึง ลักษณะ
การใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเอง
หรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่าย
งบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและ
พร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน ตลอดจนการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ
6. ข้อเสนอแนะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จากคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน
จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่ว ยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2563” ที่กำหนดให้หน่วยงานที่เข้า รับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85
คะแนนขึ้นไป ภายในปี 2565 พบว่า ผลคะแนนการประเมินหน่วยงานของท่านจาก 3 แบบวัด คือ แบบวัด
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบ
ตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จำนวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด มีแบบวัดที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย
(85 คะแนนขึ้นไป) คือ แบบวัด EIT และ OIT ซึ่งสะท้อนคุณภาพการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการให้บริการผ่านระบบ e-service ได้อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ และง่ายต่อการเข้าถึง ส่วนแบบวัดที่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 85) คือ แบบวัด IIT
จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป ดังต่อไปนี้
แบบวั ด IIT เป็ น การประเมิ น การรั บ รู ้ ข องบุ ค ลากรภายในเกี ่ ย วกั บ การปฏิ บ ั ต ิ ห น้ า ที่
การใช้ จ ่ า ยงบประมาณและทรั พ ย์ ส ิ น ของราชการ โดยยึ ด ระเบี ย บปฏิ บ ั ต ิ แ ละกฎหมายที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง
รวมทั้งหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงควรดำเนินการดังนี้ 1) การปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล
เกีย่ วกับขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการให้บริการอย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพ
การให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการได้โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิด
ความลั บ ของผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล รวมทั ้ ง กำหนดมาตรการบริ ห ารงานบุ ค คลและการพิ จ ารณาให้ คุ ณ ให้ โ ทษ
ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ 2) การใช้งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับ
การตรวจสอบจากทุกภาคส่วน ตลอดจนการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่ างสม่ำเสมอ 3) การใช้
อำนาจของผู ้บ ริ ห ารด้ านการบริห ารงานบุ คคล จั ด ทำรายละเอีย ดของตำแหน่ง งาน ( job description)
และเกณฑ์ การประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิง านอย่ า งชั ดเจนและเปิ ดเผย รวมทั้งการเปิ ดรับ ฟั งความคิ ด เห็ น
ของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 4) การใช้ทรัพย์ส ินของราชการ จัดทำคู่มือ
และระเบีย บการใช้ ทรั พ ย์ ส ิน ของราชการ สร้างระบบการกำกั บดูแ ลและติด ตามตรวจสอบการยื ม -คื น
และการลงโทษอย่างเคร่งครัด 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานเพื่อประโยชน์

สูงสุดของส่วนรวม มีจิตสาธารณะและพร้อมให้บ ริการประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยจัดทำ
มาตรการการป้ อ งกั น และมี ร ะบบการติ ด ตามตรวจสอบพฤติ ก รรมการทุ จริ ต อย่ า งชั ด เจนและเปิดเผย
รวมทั้งการเปิ ดให้ ป ระชาชนมี ส ่ว นร่ว มในการแสดงความคิ ดเห็ นและการติด ตามตรวจสอบการทำงาน
ของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก ที่สำคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากร
ผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ

7.เปรียบเทียบคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ที่

แบบสอบถาม

1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสียภายใน
Internal Integrity and
Transparency Assessment
(IIT)
2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสียภายนอก
External Integrity and
Transparency Assessment
(EIT)

3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ Open Data
Integrity and
Transparency Assessment
(OIT)

ผู้ตอบแบบสอบถาม

บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัตงิ าน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่นำเข้า
ข้อมูลในระบบ ITAS
(จำนวนร้อยละ 10 ของจำนวนผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสียภายใน)
นักศึกษา นักวิจัย ชาวบ้าน ผู้ใช้บัณฑิต
บริษัท นิติบุคคล ที่รับบริการหรือติดต่อ
ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย นับตั้งแต่ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(จำนวนร้อยละ 10 ของจำนวนผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสียภายนอก กรณีมหาวิทยาลัยมี
จำนวนมากกว่า 4,000 คน ให้เก็บข้อมูล
ไม่น้อยกว่า 400 คน)
เว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัยที่ใช้ในการ
สื่อสารต่อสาธารณะ

รวม

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
คะแนนตาม
คะแนน
ตัวชี้วัด
แบบสอบถาม
ตาม
คะแนน คะแนน
ตัวชี้วัด
เต็ม
ที่ได้
1.การปฏิบัติหน้าที่
89.56
30
25.14
2. การใช้งบประมาณ
80.83
3. การใช้อำนาจ
86.69
4. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 80.33
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต
81.58
6. คุณภาพการดำเนินงาน
94.05
30
24.29
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร
77.92
8. การปรับปรุงระบบการทำงาน
70.89

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
คะแนน
คะแนนตาม
ตาม
แบบสอบถาม
ตัวชี้วัด คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
88.41
30
24.45
78.83
81.30
78.87
80.10
93.08
30
28.00
94.88
91.99

-1.15
-2.00
-5.39
-1.46
-1.48
-0.97
+16.96
+21.10

9. การเปิดเผยข้อมูล
10. การป้องกันการทุจริต

95.56
100.00

-4.44
0.00

100.00
100.00

40

40.00

100

89.43

40

39.11

100

91.56

ผลคะแนนที่ต่างกัน
คะแนน คะแนนตาม
ตาม
แบบสอบถาม
ตัวชี้วัด
-0.69

+3.71

-0.89

+2.13

8. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ำสุด
จากผลการประเมิน คุ ณธรรมและความโปร่ง ใสในการดำเนิน งานของหน่ว ยงานภาครั ฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 2
การใช้งบประมาณ ได้คะแนนร้อยละ 78.83 ซึ่งมาจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่
ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่นำเข้าข้อมูลในระบบ ITAS มีรายละเอียด ดังนี้

1)
2)
3)
4)

5)

6)

หัวข้อการประเมิน
ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานของ
ท่าน มากน้อยเพียงใด
หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึง ความคุ้มค่า การ
ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้มากน้อยเพียงใด
หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่ว นตัว กลุ่ม
หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่า
ทำงานล่ว งเวลา ค่าวัส ดุอุป กรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้ อ ย
เพียงใด
หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจ
รั บ พั ส ดุ ใ นลั ก ษณะ โปร่ ง ใส ตรวจสอบได้ เอื ้ อ ประโยชน์ ใ ห้
ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง มากน้อยเพียงใด
หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ใช้จ ่ายงบประมาณ โดยให้ส อบถาม ทักท้ว ง ร้องเรียน มากน้ อ ย
เพียงใด

คะแนน
69.80
78.83
82.54
86.57

82.33

72.90

ผลการประเมินข้างต้นหัวข้อการประเมินที่มีคะแนนน้อยที่สุดคือ “ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด” ชี้ให้เห็นว่าบุคลากรภายในยังไม่ทราบ
ข้อมูล เกี่ย วกับ แผนการใช้จ ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัย ควรเพิ่มการเผยแพร่ห รื อ
ประชาสัมพันธ์เรื่องแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกทราบมากขึ้นผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการเผยแพร่ ผ ่านเว็บไซต์ หลักของมหาวิทยาลัย หรือรายงานผลการ
ดำเนิน งานเกี่ย วกับ แผนการใช้จ ่ายบประมาณในที่ ประชุมประจำเดื อนของมหาวิทยาลัย อย่างต่ อเนื ่ อ ง
ร่วมทั้งการปรับปรุงด้านอื่น ๆ เช่น เพิ่มช่องทางให้บุคลากรภายในและบุคคลภายนอกสามารถส่งเรื่องร้องเรียน
หรือข้อเสนอแนะ สอบถาม ได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยควรจัดทำเป็นมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น

