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รายงานผลการวิเคราะห์คะแนนการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของมหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร ์
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
ด้ วยแผนแม่บทภายใต ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต านการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ได ก าหนด วิสยัทศัน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทัง้ชาติต านทุจริต 
(Zero Tolerance & Clean Thailand)” ดังนัน้ ประเทศไทยในระยะ ๕ ปี จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจรยิธรรมเป็นสงัคมมติิใหม่ที่ประชาชนไม่เพกิเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดย
ได รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพื่อให ประเทศไทย มศีกัดิศ์รีและเกียรติภูมใินด านความโปร่งใส
ทดัเทียมนานาอารยประเทศ จึงได โดยมุ่งให หน่วยงานภาครฐัทุกแห่งต องเข ารบัการประเมนิคุณธรรม
และความโปร่งใส ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เป็นต นมา โดยมเีครื่องมอืการประเมนิประกอบด วย ๓ เครื่องมอืเพื่อเกบ็ข อมูลการประเมนิ ประกอบด วย 
๑) แบบวดัการรบัรู ของผู มส่ีวนได ส่วนเสยีภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : 
IIT)  ๒) แบบวัดการรับรู ของผู มีส่วนได ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT)  และ  ๓) แบบตรวจสอบการเปิดเผยข อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT) 1 

เพื่อสอดรับนโยบายดังกล่าวมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จึงได ก าหนด
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ ด านที่ ๕.๓ การบริหารจดัการด วยหลกัธรรมาภิบาล 
ดชันีที่ ๕.๓.๒ ค่าคะแนนประเมนิคุณธรรมและความโปร่งมรีะดบัคะแนนไม่ต ่ากว่า ๘๕ คะแนน 2 (จาก
คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) และได ก าหนดแผนการปฏิบัติราชการด วยเจตจ านงสุจริตซึ่งมีประเด็น
ยุทธศาสตร์สอดคล องกบัประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง การปฏิบตัิราชการด วย
เจตจ านงสุจริต เมื่อวนัที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๔ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดี
มหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร ์ 

 
 จากผลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใส ฯ นับตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ปัจจุบนั 
มหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทรไ์ด รบัคะแนนและล าดบัของการประเมนิ ดงัต่อไปนี้ 
 

 
1 รายละเอยีดการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั ประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๖๓. , ส านักประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใส ส านักงานคณะกรรมการป องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต,ิ (๒๕๖๓) ,
หน า ๔ 

2 เรื่องเดยีวกัน., หน า ๙ 



 
 

 

 
 
 



ซึ่งผลคะแนนและล าดบัการประเมนิฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ที่ได เพ่ิมข้ึนจงึได 
การเปรียบเทียบหลกัเกณฑก์ารประเมนิและผลการประเมนิที่มหาวิทยาลยันราธวิาสราชนครนิทรไ์ด รบั
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓  และ ๒๕๖๔ ประกอบด วย ๑๐ ด าน ดงัต่อไปนี้ 

 

หลกัเกณฑ์การประเมิน 
คะแนนเตม็ ๑๐๐ คะแนน 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๑. ประสทิธภิาพการสื่อสาร ๙๖.๐๐ ๘๖.๗๕ 
๒. การปรบัปรุงการท างาน ๙๖.๐๐ ๗๘.๑๐ 
๓. คุณภาพการด าเนินงาน ๙๓.๙๙ ๘๑.๒๖ 
๔. การปฏบิตัหิน าที่ ๙๑.๕๒ ๙๖.๘๗ 
๕. การใช อ านาจ ๘๙.๘๔ ๙๖.๐๖ 
๖. การแก ไขปัญหาการทุจรติ ๘๘.๔๐ ๙๖.๔๘ 
๗. การใช งบประมาณ ๘๖.๒๙ ๙๕.๒๙ 
๘. การใช ทรพัยส์นิของราชการ ๘๕.๔๔ ๙๕.๖๘ 
๙. การเปิดเผยข อมูล ๘๑.๘๓ ๑๐๐ 
๑๐. การป องกนัการทุจรติ ๓๗.๕๐ ๑๐๐ 

คะแนนรวม ๗๘.๙๘ ๙๓.๔๔ 
 
จากการเปรียบเทียบผลคะแนนในภาพรวมข างต น สามารถวิเคราะห์คะแนนในแต่ละ

เครื่องมอืการประเมนิทัง้ ๓ เครื่องมอื เพื่อหาแนวทางพฒันาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ดงันี้ 
๑.  แบบส ารวจความคิดเห็น ผู มีส่วนได ส่วนเสียภายใน  ( Internal Integrity and 

Transparency Assessment : IIT) โดยวิธีการจัดเก็บข อมูลด วยตนเอง ทางไปรษณีย์ จากบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประเภทข าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ลูกจ างประจ าและพนักงานในสถาบนัอุดมศกึษา ซึ่งพ นการทดลองงาน ๑ ปี แล ว 
 
 
 
 
 
 
 
➢ ดชันีท่ีใช้ในการประเมินได้แก่ 



 

 

 

 

 

 

 

ข อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมนิแบบวดั IIT เป็นการประเมนิการรบัรู ของบุคลากร
ภายในเกี่ยวกบัการปฏบิตัหิน าที ่การใช จ่ายงบประมาณและทรพัยส์นิของราชการ โดยยดึระเบยีบปฏบิตัิ
และกฎหมายทีเ่กี่ยวข อง รวมทัง้หลกัการมส่ีวนร่วมของประชาชน จงึควรด าเนินการดงันี้ ๑) การปฏบิตัิ
หน าที่ เปิดเผยข อมูลเกี่ยวกบัขัน้ตอน ระยะเวลาและผู รบัผดิชอบในการให บริการอย่างชดัเจน สร าง
ระบบการประเมิน ประสิทธิภาพการให บริการของผู มาติดต่อรับบริการ ณ จุดให บริการได โดยง่าย 
สะดวกและเป็นไปตามหลกัการปกปิดความลบัของผู ให ข อมูล รวมทัง้ก าหนดมาตรการบรหิารงานบุคคล
และการพจิารณาให คุณ ให โทษ ตามหลกัคุณธรรมและความสามารถ ๒) การใช งบประมาณ จดัให มกีาร
เปิดเผยข อมูลการใช จ่ายงบประมาณ แผนการจดัซื้อจดัจ างหรือการจัดหาพสัดุ รวมถึงกระบวนการ
เบกิจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร อมรบัการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน ตลอดจนการจดัท ารายงาน
ผลการใช จ่ายงบประมาณอย่างสม ่าเสมอ ๓) การใช อ านาจของผู บรหิารด านการบริหารงานบุคคล จดัท า
รายละเอียดของต าแหน่งงาน  (job description) และเกณฑ์การประเมนิผลการปฏบิตัิงานอย่างชดัเจน
และเปิดเผย รวมทัง้การเปิดรบัฟังความคดิเหน็ของผู เกี่ยวข องเพื่อปรบัปรุงประสทิธิภาพการปฏบิตัิงาน 
๔) การใช ทรพัย์สนิของราชการ   จดัท าคู่มอืและระเบียบการใช ทรพัย์สนิของราชการ สร างระบบการ
ก ากบัดูแลและตดิตามตรวจสอบการยมื-คนื และการลงโทษอย่างเคร่งครดั ๕) การแก ไขปัญหาการทุจรติ 
มุ่งเสริมสร างวฒันธรรมการท างานเพื่อประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม มจีิตสาธารณะและพร อมให บรกิาร
ประชาชนอย่างเตม็ก าลงัความสามารถโดยจดัท ามาตรการการป องกนัและมรีะบบการตดิตามตรวจสอบ
พฤติกรรมการทุจริตอย่างชดัเจนและเปิดเผย รวมทัง้การเปิดให ประชาชนมส่ีวนร่วมในการแสดงความ
คดิเหน็และการตดิตามตรวจสอบการ   ท างานของหน่วยงานได โดยง่ายและสะดวก 

 
 
 
 
 
๒. แบบวัดการรับรู้ของผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( External Integrity and 

Transparency Assessment: EIT) โดยวิธีจัดเก็บข อมูลด วยตนเองทางไปรษณีย์ จากนักศึกษา 
ผู ปกครอง และ ยื่นประมูลราคาจดัซื้อจดัจ าง ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ด านการประเมนิ 
คะแนนทีไ่ด   

 (เตม็ ๑๐๐ คะแนน) 
การปฏบิตัหิน าที่ ๙๖.๘๗ 
การใช อ านาจ ๙๖.๐๖ 
การแก ไขปัญหาการทุจรติ ๙๖.๔๘ 
การใช งบประมาณ ๙๕.๒๙ 
การใช ทรพัยส์นิของราชการ ๙๕.๖๘ 



 

➢ ดชันีท่ีใช้ในการประเมินได้แก่ 
 

 

 

  

 
๓. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 

Assessment: OIT) เป็นแบบวดัที่ให ผู ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มกีารเปิดเผยข อมูล พร อมทัง้ระบุ URL 
เพื่อเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข อมูล และระบุค าอธิบายเพิม่เติมประกอบค าตอบ โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อเกบ็ข อมูลจากเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน 

 

➢ ดชันีท่ีใช้ในการประเมินได้แก่ 
 

 

 

  

 ข อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมนิแบบ OIT  เป็นการเปิดเผยข อมูลพืน้ฐานต่าง ๆ 
ทีเ่ป็นปัจจุบนัของหน่วยงานสู่สาธารณะบนเวบ็ไซต์ของหน่วยงานอย่างครบถ วนสมบูรณ์และง่ายต่อการ
เข าถงึ และแสดงเจตนารมณ์ในการป องปรามการทุจรติโดยมมีาตรการที่เป็นรูปธรรม จงึควรด าเนินการ
ดงันี้  ๑) การเปิดเผยข อมูล เน นการเผยแพร่ข อมูลพื้นฐานเกี่ยวกบัการปฏบิตัิงาน ประกอบด วยข อมูล
ด านการบรหิารงานทัว่ไป งบประมาณ การจดัซื้อจดัจ างหรือจดัหาพสัดุและการบริหารทรพัยากรบุคคล 
รวมทัง้ข่าวประชาสมัพนัธ์และมชี่องทางการปฏิสมัพนัธ์กับผู รบับริการและประชาชนทัว่ไป และการ
ให บริการผ่านระบบ e-service โดยต องเผยแพร่ในหวัข อหรือต าแหน่งที่สามารถเข าถึงและสบืค นข อมูล
ได โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ทัง้นี้ ต องเป็นการเข าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลกัของหน่วยงานโดยตรง ๒) 
การป องกนัการทุจรติ จดัประชุมเตรยีมความพร อมเข ารบัการประเมนิ ITA ก่อนจะศึกษาและวิเคราะห์
ผลการประเมนิของปีที่ผ่านมาเพื่อก าหนดแนวทางการปรบัปรุงและพฒันา จากนัน้จดัท าแนวทางการ
ปฏบิตัติามมาตรการภายในและให มกีารก ากบัตดิตามการน าไปปฏบิตัิอย่างเป็นรูปธรรม ทีส่ าคญัต องมี
การพฒันาทกัษะ ความรู ความสามารถของบุคลากรผู ดูแลเว็บไซต์หน่วยงานในการปรบัปรุงระบบให 
ทนัสมยัและมกีารตดิต่อสื่อสารผ่านเวบ็ไซต์ได อย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ 

 

การประเมนิด าน คะแนน 

๑. คุณภาพการด าเนินงาน ๙๓.๙๙ 
๒. ประสทิธภิาพการสื่อสาร ๙๖.๒๒ 
๓. การปรบัปรุงระบบการท างาน ๙๖.๐๐ 

การประเมนิด าน คะแนน 

๑. การเปิดเผยข อมูล ๑๐๐ 
๒. การป องกนัการทุจรติ ๑๐๐ 



วิเคราะห์ SWOT ผลประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสฯ  
ของมหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
STRENG จุดแขง็ 
➢ ผู บรหิารองคก์ารมแีบบอย่างในการปฏบิตังิานใช อ านาจอย่างเป็นธรรม 
➢ หน่วยงานให ความส าคญักบัการปฏบิตังิานหรอืด าเนินงานทีมุ่่งเน นให เกดิประโยชน์สาธารณะ

มากกว่าประโยชน์ส่วนบุคคล 
➢ มสีภาพแวดล อมในการท างานทีด่ ี
➢ มแีผนและเป าหมายในการด าเนินงานทีช่ดัเจน 
➢ มกีระบวนการป องกนัการทุจรติอย่างชดัเจน 
➢ มกีลไกป องกนัแก ไขปัญหาการทุจรติทีร่ดักุมและมปีระสทิธภิาพ 
➢ ได พฒันารูปแบบทีง่่ายต่อการเข าถงึข อมูลและผลงานภายในมหาวทิยาลยัฯ ให ทีส่าธารณะชน

ได รบัรู ผ่านเวบ็ไซต์มหาวทิยาลยั 
 
 
WEAKNESS จุดอ่อน 

➢ การให บรกิารแก่ผู มส่ีวนได ส่วนเสยีภายนอกยงัไม่ชดัเจน  
➢ ช่องทางการเข ารบับรกิาร/เข าถงึข อมูลยงัไม่ตอบสนองความต องการของผู มส่ีวนได ส่วนเสยี

ภายนอก 
 

OPPORTUNITIES โอกาส 
➢ ส านักงานปปช.ได ก าหนดแนวทางในการวางมาตรการป องกนัการทุจรติในหน่วยงานภาครฐัเพื่อ

เป็นแนวทางไว ในเวบ็ไซต์และมกีารจดัประชุมซกัซ อมความเข าใจเป็นระยะ 
➢ มขี อมูลทีเ่กี่ยวข องกบัการศกึษาเวบ็ไซต์ต่างๆ ทีร่ฐัก าหนดให ศกึษา 

 
TREAT อุปสรรค 
➢ การมใีห ความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถามของบุคคลภายนอกแก่ผู ประเมนิ 
➢ ผู มส่ีวนได ส่วนเสยีภายนอกบางส่วนยงัไม่เข าถงึข อมูลการด าเนินงานของมหาวทิยาลยัจงึส่งผล

ต่อการตอบแบบสอบถาม 
 

 
 
 

แนวทางในการด าเนินงานและพฒันาคะแนนการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสฯ  



ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

๑. วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA และจดัท ามาตรการเพ่ือส่งเสริมคณุธรรม และความโปร่งใสของ
หน่วยงาน 
 

๑.๑ หน่วยงานต องน าผลการประเมนิ ITA ในปีที่ผ่านมาของตนมาวิเคราะห์แนวทางการ
ปรบัปรุงและพฒันาตนเอง เช่น ประเด็นที่เป็นข อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต องแก ไขโดยเร่งด่วน หรือ
ประเดน็ทีจ่ะต องพฒันาให ดขีึน้ 

๑.๒ จดัท ามาตรการภายในส าหรบัหน่วยงานของตน เพื่อก าหนดแนวปฏบิตัใินการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานให ดขีึน้ 

๑.๓ มกีารติดตามการด าเนินงานตามมาตรการภายในในการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงานมาตรการทีก่ าหนดไปสู่การปฏบิตัจิดัท าสรุปผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค 
ข อเสนอแนะ จากการด าเนินงาน เป็นต น 

๑.๔ ก ากบัดูแล กวดขนัให มกีารด าเนินการตามแนวทางปฏิบตัิที่ระบุไว  ในตวัชี้วดัที่ ๑ ถึง
ตัวชี้วัดที่ ๘ ทัง้นี้  การที่หน่วยงานจะสามารถเป็นเผยข อมูลบนเว็บไซต์ได ครบถ วน ตามที่ระบุไว ใน
ตัวชี้วัดที่ ๙ และตัวชี้วัดที่ ๑๐ ได ครบถ วนทุกประเด็น ต องปฏิบัติตามแนวทางการด าเนินงานที่ได 
น าเสนอไว  ตามตวัชี้วดัที ่๑ ถงึตวัชี้วดัที ่๘ 
 
๒. การพฒันาการให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
 
 ๒ .๑ พัฒนาขัน้ตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข องกับการ
ให บรกิารผู มส่ีวนได ส่วนเสยีทัง้ภายในและภายนอก 

 ๒.๒ พฒันาระบบการให บริการแก่ผู มีส่วนได ส่วนเสยีภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
ทนัสมยัให  

๒.๓ เพิม่ช่องทางการเปิดประชาสมัพนัธ์ข อมูล และสามารถเผยแพร่ข อมูลได อย่างเป็นปัจจุบนั 
รวดเรว็ 


