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แบบรายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

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

1. ช่ือหนวยงาน  หนวยตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 

2. ช่ือโครงการ/กิจกรรม   โครงการอบรม เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ/กิจกรรม  สิ้นสุดโครงการ/กิจกรรมแลว 

3. หลักการและเหตุผล (โดยสังเขป) 

 สํานักงานคณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ไดพัฒนา

เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเปนมาตรการปองกันการทุจริต และเปนกลไกในการสรางความตระหนักให

หนวยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรม โดยใชชื่อวา “การประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” ปจจุบัน

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดถูกกําหนดเปนกลยุทธท่ีสําคัญ

ของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซ่ึงถือเปน

การยกระดับใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐใหเปน “มาตรการ

ปองกันการทุจริตเชิงรุก” ท่ีหนวยงานภาครัฐท่ัวประเทศจะตองดําเนินการโดยมุงหวังใหหนวยงานภาครัฐท่ีเขารับ

การประเมินไดรับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหนวยงานในดานคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม และท่ีผานมาพบวาหลายหนวยงานนําการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไปเปนกรอบในการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการให

เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการใหบริการและการอํานวยความสะดวกตอ

ประชาชน ใหเขาถึงการบริการสาธารณะดวยความเปนธรรมผานการปฏิบัติงานอยางมีมาตรฐาน มีการประกาศ

ข้ันตอนและระยะเวลาในการใหบริการอยางชัดเจน นอกจากนี้ในดานบริหารจัดการในหนวยงานก็ยังพบวา

หนวยงานใหความสําคัญกับการปองกันในประเด็นท่ีอาจเปนความเสี่ยง หรือเปนชองทางท่ีอาจจะกอใหเกิดการ

ทุจริต การรับสินบน หรือกอใหเกิดผลประโยชนทับซอน และสามารถยับยั้งการทุจริตหรือผลประโยชนทับซอนท่ี

อาจเกิดข้ึนไดอยางเทาทันสถานการณ ซ่ึงเม่ือหนวยงานภาครัฐท่ัวประเทศมีการปองกันการทุจริตเชิงรุกใน

ลักษณะดังกลาวก็จะทําใหการทุจริตในภาพรวมของประเทศลดลงไดในท่ีสุด ตลอดจนยังผลักดันใหเกิด 
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ทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงการทํางานภายในหนวยงานในภาพรวมของประเทศใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

อีกดวย 

  การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดเริ่มดําเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึนตามลําดับ ท้ังนี้  คณะรัฐมนตรีไดมีมติเ ม่ือวันท่ี 23 มกราคม 2561 เห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐ 

ทุกหนวยงานใหความรวมมือและเขารวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 โดยใชแนวทางและเครื่องมือการประเมินตามท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. 

กําหนด สํานักงาน ป.ป.ช. โดยศูนยประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ ไดศึกษา

รายละเอียดแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 โดยมุงเนนการออกแบบการขับเคลื่อนการประเมินอยางเปนระบบ  

ลดภาระของหนวยงานท่ีเก่ียวของ ลดการใชจายงบประมาณ และเพ่ิมประสิทธิภาพของการปองกันการทุจริตเชิง

รุก โดยใหความสําคัญในการพัฒนาเกณฑการประเมินใหเกิดการสนับสนุนตอการยกระดับคาคะแนนดัชนีการรับรู

การทุจริตของประเทศไทยไดอยางเปนรูปธรรม ซ่ึงเปนไปตามทิศทางของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยไดสังเคราะหผลการวิจัยเรื่อง แนวทางการปรับปรุง

และแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

เพื่อนําไปสูการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) ของประเทศไทยใหสูงข้ึน ซ่ึงจัดทําโดยคณะ

เศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และไดศึกษาขอมูลทางวิชาการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการออกแบบและ

พัฒนาเครื่องมือในระดับสากลเพ่ิมเติม เพ่ือพัฒนาเกณฑการประเมินใหสามารถเกิดการปองกันการทุจริตเชิงรุกได

อยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีการบูรณาการเครื่องมือสงเสริมดานคุณธรรมและความโปรงใสจากหนวยงานอ่ืนท่ี

เก่ียวของ เพ่ือใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ลดความซํ้าซอนของการดําเนินการ และมุงเนนการรวมดําเนินการ

ขับเคลื่อนดานธรรมาภิบาลในภาพรวมของประเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จึงกําหนดจัดโครงการอบรม 

เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 นี้ข้ึน เพ่ือสรางความรูความเขาใจใหแกคณะทํางาน และเตรียมรับการประเมิน ITA ของปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564   
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4. วัตถุประสงค 

   เพ่ือใหคณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการดําเนินงาน และคณะทํางาน มีความรูความเขาใจ

ตระหนักถึงความสําคัญของการปองกันและปราบปรามการทุจริต ตลอดจนไดรับทราบแนวทางการประเมิน

การรวบรวมขอมูลและเตรียมหลักฐานท่ีเก่ียวของในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ไดอยางถูกตอง 

5. เปาหมาย/ตัวช้ีวัด 

5.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) ผูเขารวมโครงการไดรับความรู และมีความเขาใจในการประเมิน 

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอยละ 80 

5.2  เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) ผูเขารวมโครงการซ่ึงมีหนาท่ีกํากับ จัดเตรียมขอมูล/หลักฐาน      

ไดถูกตอง ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอยละ 80 

6. ระยะเวลาดําเนินการ จํานวน 1 วัน  ในวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2564  เวลา 08.30 - 14.00 น. 

 

7. กิจกรรมท่ีดําเนินการภายในโครงการ/กิจกรรม 

 บรรยาย จํานวน.....1.....หัวขอ ๆ ละ .....3...... ชม. รวมเวลา ....3..... ชม. 

 

โครงการ/กิจกรรม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. อบรม เ รื่ อ งการประ เ มิ น

คุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงาน ของหนวยงานภาครัฐ 

( ITA) ประจําปงบประมาณ     

พ.ศ. 2564 

   

 

 

         

2. ติดตามประเมินผลโครงการ 
 

 

           

3. สรุปและรายงานผลโครงการ             
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8. ผลการดําเนินงาน/ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการ 

ผูเขารวมโครงการมีความรู และความเขาใจในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน

ของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564.และสามารถรวมกันสรางแนวทางในการปองกันการทุจริต

ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได  

9. ภาพกิจกรรม 
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10. งบประมาณ 

 10.1 งบประมาณท่ีไดรับ จํานวน  10,300.00  บาท 

 10.2 งบประมาณท่ีใชไป จํานวน  10,300.00  บาท 

 10.3 แหลงงบประมาณ งบประมาณเงินรายได (เงินบํารุงการศึกษา) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564     

แผนงาน พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ผลผลิต สนับสนุนการจัดการเรียน     

การสอน โครงการบริหารงานหนวยตรวจสอบภายใน กิจกรรมที่ 2 อบรมเรื่องการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบดําเนินงาน 

11. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

 11.1 ปญหา อุปสรรค  

   - 

11.2  ขอเสนอแนะ 

   1. ควรมีการสงไฟลเอกสารใหลวงหนากอนวันอบรม 

    2. ควรใหผูเขารับการอบรมไดลองประเมินดู 

    3. ควรอบรมใหความรูแกบุคลากรทุกคน ไมเฉพาะแตผูบริหาร หรือหัวหนางาน เพ่ือสรางความตระหนัก  

               และสํานึกความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ใหเปนไปตามระเบียบ ถูกตอง 

12. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

  ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อใหผลการประเมินคุณธรรม

และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - 

ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผานเกณฑท่ีกําหนดตอไป 

 

13. ผูรายงาน   นางบุศรา  ชะนะ    ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา 

 โทรศัพท  081-4782939  E-mail :  Butsara.ch@skru.ac.th  

14. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 23 มีนาคม 2564 


