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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ  

 (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  

ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
จากรายงานผลการประเมินผ่านระบบ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เพื่อกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามกรอบการประเมินของสำนักงาน 
ป.ป.ช. ซึ่งมีแบบวัดการรับรู้และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล 3 ประเภท ได้แก่ 
1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)     คือ  บุคลากรภายใน อายุงาน 1 ปีขึ้นไป 
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  คือ  นิสิต และบริษัทหน่วยงานภายนอกที่มาติดต่อกับมหาวิทยาลัย 
3. การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) คือ หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 88.82 เกณฑ์ A (ผ่าน) เป็น
ลำดับที่ 53 จากสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วม มีจำนวน 83 สถาบัน โดยมีผลคะแนนเปรียบเทียบจากปีที่ผ่านมา
ต้ังแตท่ี่มหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประเมินดังกล่าว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2564 ดังนี้ 

 

จากรูปภาพพบว่า  มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ระดับ A และมีผลคะแนนมากกว่า 85 คะแนน 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อนำคะแนนมาพิจารณาตามตัวชี้วัดระหว่างปี พ.ศ. 2563 – 2564 ดังนี้  
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ตัวช้ีวัดที่ 
คะแนนปีงบประมาณ          เปรียบเทียบ ผลประเมิน 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 ผลคะแนน จากคะแนน 

IIT 

1. การปฏิบัติหน้าที่ 88.62 87.99 /   ลดลง / ผ่าน 

2. การใช้งบประมาณ 80.85 78.71 /   ลดลง / ไม่ผ่าน 

3. การใช้อำนาจ 85.69 83.50 /   ลดลง / ไม่ผ่าน 

4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 78.09 78.14 /   เพ่ิมข้ึน / ไม่ผ่าน 

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 77.14 74.63 /   ลดลง / ไม่ผ่าน 

EIT 

6. คุณภาพการดำเนินงาน 78.75 86.10 /   เพ่ิมข้ึน / ผ่าน 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 71.18 81.54 /   เพ่ิมข้ึน / ไม่ผ่าน 

8. การปรับปรุงการทำงาน 71.08 78.73 /   เพ่ิมข้ึน / ไม่ผ่าน 

OIT 
9. การเปิดเผยข้อมูล 100.00 100.00 /   เท่าเดิม / ผ่าน 

10. การป้องกันการทุจริต 100.00 100.00 /   เท่าเดิม / ผ่าน 

จากตาราง พบว่า 
1) แบบวัดการรับรู้ (IIT) ที่มีผลคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ การใช้งบประมาณ  

การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
2) แบบวัดการรับรู้ (EIT) ที่มีผลคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

และการปรับปรุงการทำงาน  
และเม่ือพิจารณาผลประเมินปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามค่าน้ำหนัก และจำนวนข้อคำถาม ดังนี้ 

แบบวัด 
ค่าน้ำหนัก ผลประเมินที่ได้ จำนวนข้อคำถาม 
ร้อยละ 100 คะแนน ทั้งหมด ผ่าน 85 คะแนน 

IIT ร้อยละ 30 24.18 30 10 (33.33%) 
EIT ร้อยละ 30 24.64 15 3  (20.00%) 
OIT ร้อยละ 40 40.00 42 ผ่านทุกข้อ 

รวม ร้อยละ 100 88.82   

   จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั ้งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกอบด้วย อธิการบดี เป็นประธาน รองอธิการบดีทุกทา่น 
เป็นกรรมการ และผู ้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งที ่ประชุม
พิจารณาประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน และประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 
จากการวิเคราะห์ข้อคำถามที ่ม ีคะแนนยังไม่ผ ่าน 85 คะแนน ของแบบวัด IIT และ EIT ร่วมกับ
ข้อเสนอแนะของรายงานผลการประเมินผ่านระบบ ITA เป็นดังนี้  



~ 3 ~ 
 

1. สรุปตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 85 คะแนน ของแบบวัด IIT จำนวน 20 ข้อ 
ข้อคำถาม IIT คะแนน 

ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่   
I1 บุคลากรปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ เป็นไปตามขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนด  80.43 
I2 บุคลากรปฏิบัติงาน/ให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน  79.41 
I3 บุคลากรมุ่งผลสำเร็จของงาน ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว และพร้อมรับผิดชอบ  78.01 
ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ   
I7 การรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานของท่าน  61.55 
I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ  คุ้มค่า ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีตั้งไว้ 79.80 
I11 หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุ โปร่งใส ตรวจสอบได้  

ไม่เอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
83.54 

I12 หน่วยงาน เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
(สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน)  

68.49 

ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อำนาจ   
I13 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มอบหมายงานแก่ท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 75.21 

I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงาน  73.52 

I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้
ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม  

75.91 

ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ   
I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน  

มีความสะดวก 
62.93 

I21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงาน มีการ 
ขออนุญาตอย่างถูกต้อง 

78.75 

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 67.73 
I24 หน่วยงานมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการ

นำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง  
72.93 

ตัวช้ีวัดที่ 5  การแก้ไขปัญหาการทุจริต   
I25 ผู้บริหารสูงสุด ให้ความสำคัญ กับการต่อต้านการทุจริต  79.64 

I26 หน่วยงานทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
และจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 

79.18 

I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข  71.71 

I28 หน่วยงาน มีการดำเนินการดังต่อไปนี้ เฝ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษ
ทางวินัย เมื่อมีการทุจริต ต่อการทุจริตในหน่วยงาน  

75.22 
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ข้อคำถาม IIT คะแนน 
I29 หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอก

หน่วยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 
71.94 

I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงาน สามารถร้องเรียนและ 
ส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการ
อย่างตรงไปตรงมา และม่ันใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเองอย่างไร 

70.11 

2. สรุปตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 85 คะแนน ของแบบวัด EIT จำนวน 12 ข้อ 
ข้อคำถาม EIT คะแนน 

ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน   
E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ 

เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด และเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 
81.92 

E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออ่ืน ๆ อย่าง
เท่าเทียมกัน 

83.15 

E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล  

83.46 

E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวม
เป็นหลัก 

83.77 

ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร   
E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และ

มีช่องทางหลากหลาย  
78.23 

E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน  79.28 
E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการ

ดำเนินงานได้อย่างชัดเจน 
79.69 

E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
หรือไม่ 

82.65 

ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน   
E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้

ดีขึ้น 
75.72 

E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น  76.05 

E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อย
เพียงใด 

71.33 
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ข้อคำถาม EIT คะแนน 

E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น  78.11 

 
3. ข้อเสนอแนะท่ีปรากฏในรายงานผลการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ 2564 จากระบบของ 

ITA ท่ีมหาวิทยาลยัได้รบัมีข้อมูล ดงัน้ี 
  หน่วยงานสามารถดำเนินการได้ค่อนข้างครบถ้วน และมีแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการตามตัวชี้วัด
และหลักเกณฑ์การประเมิน ITA โดยมีบางส่วนที่ต้องปรับปรุงหรือเปิดเผยข้อมูลราวร้อยละ 5-15 ของตัวชี้วัด
หรือข้อคำถามทั้งหมด ดังนั้น หน่วยงานพึงพิจารณาผลประเมินเพื่อนำไปสู่การพัฒนาในจุดที่ยังคงเป็นปัญหา 
โดยหากมีการวางแผนแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื ่อง  คาดหมายได้ว่าหน่วยงานจะสามารถยกระดับการ
ดำเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธิผล  รวมถึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา 
สร้างความไว้วางใจแก่สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นในปีต่อๆ  ไป ทั้งนี้ ประเด็นที่ควรมีการเปิดเผย หรือบริหาร
จัดการให้ด ียิ่งขึ้น ได้แก่ 

1) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
ของท่านมากข้ึน 

2) เพ่ิมการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้
ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน 

3) ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติ ของหน่วยงานของท่านในการใช้ทรัพย์สินของราชการที่
ถูกต้อง 

4) ส่งเสริมให้หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเพิ่ม
การให้สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน 

5) สร้างช่องทางการร้องเรียน การติดตามผลการร้องเรียน และสร้างความมั่นใจในการจัดการการทุจริต 
ตลอดจนปกป้องผู้กระทำการร้องเรียน โดยหากพบการทุจริตในหน่วยงาน 

6) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 

7) แก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่านอย่างจริงจัง 
8) ส่งเสริมให้มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุง

การทำงาน เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
9) เพ่ิมมาตรการกำกับดูแลและตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้

ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 
10) ส่งเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง 
11) ส่งเสริมให้มีการมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 
12) เพ่ิมมาตรการส่งเสริมให้หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบการทุจริต 

และลงโทษทางวินัยอย่างจริงจังเมื่อพบการทุจริต 
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13) เพ่ิมกลไกการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 
14) พัฒนากระบวนการการคัดเลือกผู้เข้ารับ การฝึกอบรมการศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่าง

เป็นธรรม 
15) เพ่ิมการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น 
16) พึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาพฤติกรรมการมุ่งเน้นผลสำเร็จของงาน การให้ความสำคัญกับงาน

มากกว่าธุระส่วนตัว และความพร้อมรับผิดรับชอบหากความผิดพลาดเกิดจากตนเองของบุคลากรใน
หน่วยงานของท่านมากข้ึน 

17) ปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการให้มีความโปร่งใสมากข้ึน 
18) ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และเพ่ิมช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น 
19) เพ่ิมการกำกับติดตาม ถ้ามีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของ

ท่าน ต้องมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง 
20) ส่งเสริมให้หน่วยงานทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 

รวมถึงจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานให้สามารถขับเคลื่อนได้
จริงอยา่งเป็นรูปธรรม 

21) ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจนมากข้ึน 
22) ให้ตรวจสอบว่าบุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มา

ติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด  
23) เพ่ิมความตระหนักของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่านโดยต้องให้ความสำคัญกับการต่อต้านการ

ทุจริตอย่างจริงจัง 
24) เพ่ิมมาตรการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยจากประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานให้

ชัดเจนมากข้ึน 
25) เพ่ิมกลไกกำกับให้หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่า และไม่บิดเบือน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
26) ให้ตรวจสอบว่าประเด็นการปฏิบัติงานให้บริการแก่ผู้อ่ืนว่าเป็นไปตามขั้นตอนหรือระยะเวลาที่กำหนด

มากน้อยเพียงใด 
27) กำกับติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานว่ามีการติดต่อ ปฏิบัติงาน และให้บริการแก่

ประชาชนเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด 
28) เพ่ิมช่องทางติดต่อหรือมีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

 
จากข้อมูลข้างต้นตามข้อ 1 – 3 คณะกรรมการพิจารณาประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดย
เร่งด่วน และประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น โดยกำหนดมาตรการให้รักษาระดับผลประเมินที่ผ่านเกณฑ์ 85 
คะแนน และเร่งพัฒนาประเด็นที่มีผลคะแนนน้อยกว่า 85 คะแนน ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จึงได้
กำหนดแนวทางการส่งเสริมการดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย และ
กำหนดผู้รับผิดชอบ ดังนี้ 
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ที ่ แนวทางการดำเนินงานเพื่อยกระดับ  ผู้รับผิดชอบ 
1 แต่งตั้งคณะทำงานเสริมสร้างการรับรู้การดำเนินงานอย่างมีคุณธรรม

และความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีผู้แทนจาก
ทุกส่วนงาน เพ่ือทำหน้าที่ในการเสริมสร้างการรับรู้และรณรงค์การ
ดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสในทุก
ภารกิจ รวบรวมและจัดเตรียมข้อมูลสำหรับรายงานผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมทั้ง 
พัฒนาช่องทางการเปิดเผยข้อมูลดำเนินการดังกล่าวสู่สาธารณะ โดยมี
ผู้แทนจากทุกส่วนงานร่วมเป็นคณะทำงานฯ 

ผู้อำนวยการสำนักงาน 
สภามหาวิทยาลัย 

 

2 ผู้บริหารประกาศเจตนารมณ์หรือคำม่ันว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหาร
หน่วยงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
และรณรงคส์ร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีทัศนคติและปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริตทั่วทั้งมหาวิทยาลัย  

ผู้อำนวยการสำนักงาน 
สภามหาวิทยาลัย 

 

3 ทุกส่วนงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ระดับส่วนงาน ทั้งหมด 33 ส่วนงาน ที่มีความเชื่อมโยงกับแผน
ของมหาวิทยาลัย 

คณบดี/ผู้อำนวยการ 
ทุกส่วนงาน 

4 ทุกส่วนงานประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างความเข้าใจการเข้าตอบแบบ
ประเมินในระบบ ITA ได้แก่ 
(1) แบบประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal 

Integrity and Transparency Assessment: IIT) โดยผู้เขา้ตอบ คือ 
บุคลากรที่ทำงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี จำนวนร้อยละ 20 
ของจำนวนบุคลากรทั้งหมด  

(2) แบบประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External 
Integrity and Transparency Assessment: EIT)  โดยผู้เข้าตอบ 
คือ นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า และบุคคล/บริษัท ที่มาติดต่อกับส่วนงาน  

คณบดี/ผู้อำนวยการ 
ทุกส่วนงาน 

5 ทุกส่วนงานรณรงค์และสร้างการรับรู้โดยการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญบน
เว็บไซต์ของส่วนงานทั้งหมด 33 ส่วนงาน โดยกำหนดประเด็นสำคัญที่ต้อง
เปิดเผยข้อมูล จำนวน 10 หัวข้อ ได้แก่  โครงสร้างองค์กร ข้อมูลผู้บริหาร 
ข้อมูลการติดต่อส่วนงาน ข่าวประชาสัมพันธ์  Q & A  แผนยุทธศาสตร์ของ
ส่วนงาน  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ (รอบ 6 เดือน)  คู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 

คณบดี/ผู้อำนวยการ 
ทุกส่วนงาน 
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ที ่ แนวทางการดำเนินงานเพื่อยกระดับ  ผู้รับผิดชอบ 
6* กำกับติดตามการเปิดเผยข้อมูลที ่สำคัญบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 

(จำนวน 43 ข้อมูล ตามแบบวัด OIT)  โดยแบ่งผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อกำหนดขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน ตามแนวทางของหน่วยงานนั้น และ
กำหนดเวลารายงานผลเพื่อนำส่งข้อมูลผ่านระบบ ITA ภายใน 20 เม.ย. 
2565 

ผู้อำนวยการสำนักงาน 
สภามหาวิทยาลัย 

หมายเหตุ 6*  การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย (จำนวน 43 ข้อมูล ตามแบบวัด OIT)  
มีรายละเอียดข้อมูล และผู้รับผิดชอบ ดังนี้   
ข้อที่ รายการข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 

O1 โครงสร้าง รองอธิการบดีฝ่ายแผนและ 
ยุทธศาสตร์เพื่อสังคม 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร 

O3 อำนาจหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงาน 
สภามหาวิทยาลัย 

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน รองอธิการบดีฝ่ายแผนและ 
ยุทธศาสตร์เพื่อสังคม 

O5 ข้อมูลการติดต่อ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร 

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รองอธิการบดีฝ่ายวินัยและกฎหมาย 

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ
สื่อสาร 

O8 Q&A รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร 

O9 Social Network รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร 

O10 แผนดำเนินงานประจำปี รองอธิการบดีฝ่ายแผนและ 
ยุทธศาสตร์เพื่อสังคม 

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
ประจำปี รอบ 6 เดือน 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและ 
ยุทธศาสตร์เพื่อสังคม 

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รองอธิการบดีฝ่ายแผนและ 
ยุทธศาสตร์เพื่อสังคม 
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ข้อที่ รายการข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและ
ทรัพยากรบุคคล 

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและ
ทรัพยากรบุคคล 

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
2. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ 

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการ
ให้บริการ 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและ
ทรัพยากรบุคคล 

O17 E-Service ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ 

O18 แผนการใช้งบประมาณประจำปี รองอธิการบดีฝ่ายแผนและ 
ยุทธศาสตร์เพื่อสังคม 

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและ 
ยุทธศาสตร์เพื่อสังคม 

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รองอธิการบดีฝ่ายแผนและ 
ยุทธศาสตร์เพื่อสังคม 

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและ 
ยุทธศาสตร์เพื่อสังคม 

O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
จัดหาพัสดุ 

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและ
ทรัพย์สิน 

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายเดือน 

 รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและ
ทรัพย์สิน 

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุประจำปี 

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและ
ทรัพย์สิน 

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและ
ทรัพยากรบุคคล 

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและ
ทรัพยากรบุคคล 

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและ
ทรัพยากรบุคคล 

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจำปี 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและ
ทรัพยากรบุคคล 
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ข้อที่ รายการข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

รองอธิการบดีฝ่ายวินัยและกฎหมาย 

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวินัยและ
กฎหมาย 

2. รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
และสื่อสารองค์กร 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

รองอธิการบดีฝ่ายวินัยและกฎหมาย 

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร 

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ผู้อำนวยการสำนักงาน 
สภามหาวิทยาลัย 

O34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ผู้อำนวยการสำนักงาน 
สภามหาวิทยาลัย 

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนักงาน 
สภามหาวิทยาลัย 

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและ
ทรัพยากรบุคคล 

O37 การดำเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและ
ทรัพยากรบุคคล 

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตาม
มาตรฐานทางจริยธรรม 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและ
ทรัพยากรบุคคล 

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ผู้อำนวยการสำนักงาน 
สภามหาวิทยาลัย 

O40 รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 

ผู้อำนวยการสำนักงาน 
สภามหาวิทยาลัย 

O41 
 

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ประจำปี 

ผู้อำนวยการสำนักงาน 
สภามหาวิทยาลัย 

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 

ผู้อำนวยการสำนักงาน 
สภามหาวิทยาลัย 

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ผู้อำนวยการสำนักงาน 
สภามหาวิทยาลัย 
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  คณะกรรมการส ่งเสร ิมคุณธรรมและความโปร ่งใสของมหาว ิทยาล ัยศร ีนคร ินทรว ิโรฒ  
ได้ดำเนินการขอความร่วมมือจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกส่วนงาน ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างการ
รับรู้ไปยังบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และผู้รับบริการจากภายนอก รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์
ที่มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งยังคงยุทธศาสตร์ของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ที่เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันทั่วทั้งองค์กร โดยกำหนดยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารจัดการทุกภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างการรับรู้ ปลุกจิตสำนึก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใส เพ่ือสร้างวัฒนธรรมที่ดีเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
  โดยแต่ละยุทธศาสตร์ กำหนดมาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
และผู้รับผิดชอบ ซ่ึงมีโครงการ/กิจกรรมที่หัวหน้าส่วนงานต้องกำกับรับผิดชอบ ได้แก่ 
1) จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสระดับส่วนงาน 
2) มีการติดตาม ประเมินผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม

และความโปร่งใส พร้อมแนวทางการพัฒนา 
3) พัฒนาและจัดทำคู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ให้รับทราบโดยทั่วกัน 
4) พัฒนาและจัดทำแนวปฏิบัติสำหรับผู้มาขอรับบริการ และเผยแพร่ให้รับทราบโดยทั่วกัน 
5) รณรงค์และเผยแพร่เจตจำนงสุจริตและความมุ่งม่ันในการบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย  

และการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
6) รณรงค์และส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในด้านการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานของบุคลากร        

และนิสิตของมหาวิทยาลัย 
7) การเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสสู่สาธารณะบนเว็บไซต์ 
8) จัดให้มีระบบและกลไกในการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั้งระดับมหาวิทยาลัยและส่วนงาน 
9) การเผยแพร่ช่องทาง/แนวทาง/ข้ันตอน และผลการดำเนินงานให้บุคลากร นิสิต และผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ 
 

------------------------------------------- 
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ภาคผนวก 
 

1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2) เอกสารการวิเคราะห์ผลการประเมินระหว่างปี พ.ศ.2562 – 2564  
3) รายงานผลการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ 2564 จากระบบของ ITA 







    การวิเคราะหผ์ลการประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใส           

      ในการดําเนินงานของมหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ

                     ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564

นําเสนอในการประชมุวนัที่  7 ธนัวาคม 2564
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การประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใส ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครฐั 

(INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT: ITA)

 เป็นการประเมินที่มีจดุม ุง่หมายที่จะกอ่ใหเ้กิดการปรบัปรงุพฒันาดา้นคณุธรรมและความ

โปรง่ใสในหน่วยงานภาครฐั โดยถือเป็นการประเมินที่ครอบคลมุหน่วยงานภาครฐัทัว่ประเทศ 

 ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรฐัมนตร ีในการประชมุเมื่อวนัที่ 23 มกราคม 2561 มีมติเห็นชอบให้

หน่วยงานภาครฐัทกุหน่วยงานใหค้วามรว่มมือและเขา้รว่มการประเมินคณุธรรมและความ

โปรง่ใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครฐั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

 โดยใชแ้นวทางและเครือ่งมือการประเมินตามที่สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม

การทจุรติแห่งชาติ หรอื สาํนกังาน ป.ป.ช. กาํหนด 
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นโยบาย และ ประโยชนข์องการประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใส  ITA 

ประโยชนข์อง ITA ต่อองคก์ร

 เพื่อใหห้น่วยงานไดร้บัทราบระดบัคณุธรรมและ 

ความโปรง่ใส ในการดําเนินงานของหน่วยงาน  

ทําใหเ้กิดความตระหนกัและใหค้วามสาํคญัใน

การปฏิบตัิหนา้ที่ตามหลกัคณุธรรมและความ

โปรง่ใสมากยิง่ขึ้น

 นโยบาย ITA มีอะไรบา้ง

1. การสรา้งความโปรง่ใสในการดําเนินงาน

ของหน่วยงาน

2. การสง่เสรมิความพรอ้มในการปฏิบตัิงาน

ตามภาระหนา้ที่

3. การปลอดจากการทจุรติในการปฏิบตัิงาน

4. การสรา้งวฒันธรรมคณุธรรมในหน่วยงาน

5. การสง่เสรมิคณุธรรมการทํางานใน

หน่วยงาน
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เปรยีบเทียบผลประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใส

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - พ.ศ.2564

72.43
78.58 78.39

66.94

86.73 88.82

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

C
B B

C

A A

มศว มีคะแนนสงูกว่า

เกณฑผ์า่น (85.00)

เพียง 3.84 คะแนน
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เกณฑก์ารใหค้ะแนนและระดบัผลการประเมิน

ผลการประเมินจะมี 2 ลกัษณะ คือค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน                                         

และระดบัผลการประเมิน (Rating Score) โดยจําแนกออกเป็น 7 ระดบั ดงันี้
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กรอบการประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครฐั 

(ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบวดัการรบัร ูข้อง

ผ ูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีภายใน

•IIT : Internal Integrity and 

Transparency Assessment 

•มีค่านํ้าหนกั รอ้ยละ 30

•ผ ูต้อบแบบวดั คือ บคุลากร ตัง้แต่
ระดบัผ ูบ้รหิาร/ผ ูอ้ํานวยการ/

หวัหนา้/ ขา้ราชการ/พนกังาน/

ลกูจา้ง ที่ปฏิบตัิงานกบัหน่วยงาน
นัน้ ๆ เป็นระยะเวลา

ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี 

แบบวดัการรบัร ูข้อง

ผ ูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีภายนอก

•EIT : External Integrity and 

Transparency Assessment

•มีค่านํ้าหนกั รอ้ยละ 30

•ผ ูต้อบแบบวดั คือ นิสติ บคุคล 

นิติบคุคล บรษิทัเอกชนหรอื

หน่วยงานภาครฐัอื่นที่เคยมารบั

บรกิารหรอืมาติดต่อตามภารกิจ

ของมหาวิทยาลยั

แบบตรวจการเปิดเผยขอ้มลู

สาธารณะ 

•OIT : Open Data Integrity 

and Transparency 

Assessment

•มีค่านํ้าหนกั รอ้ยละ 40

•การตรวจเปิดเผยขอ้มลู

จากเว็บไซตห์ลกัของ

มหาวิทยาลยั
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กรอบการประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (ITA) 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จําแนกออกเป็น 10 ตวัชี้วดั มีค่านํ้าหนกัรวมเท่ากบั รอ้ยละ 100 ดงันี้

แบบประเมิน ตวัชี้วดั

แบบวดัการรบัร ูข้องผ ูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียภายใน (IIT) 

มีค่านํ้าหนกั รอ้ยละ 30

ตวัชี้วดัที่ 1 การปฏิบตัิหนา้ที่

ตวัชี้วดัที่ 2 การใชง้บประมาณ

ตวัชี้วดัที่ 3 การใชอ้ํานาจ

ตวัชี้วดัที่ 4 การใชท้รพัยส์ินของราชการ

ตวัชี้วดัที่ 5 การแกไ้ขปัญหาการทจุรติ

แบบวดัการรบัร ูข้องผ ูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียภายนอก 

(EIT) มีค่านํ้าหนกั รอ้ยละ 30

ตวัชี้วดัที่ 6 คณุภาพการดําเนินงาน

ตวัชี้วดัที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร

ตวัชี้วดัที่ 8 การปรบัปรงุระบบการทํางาน

แบบตรวจการเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ (OIT) 

มีค่านํ้าหนกั รอ้ยละ 40

ตวัชี้วดัที่ 9 การเปิดเผยขอ้มลู

ตวัชี้วดัที่ 10 การป้องกนัการทจุรติ
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ตัวชี้วัดที่ 
คะแนนปีงบประมาณ     เปรียบเทียบ แสดง 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 ผลคะแนน สัญลักษณ ์

IIT 

1. การปฏิบัติหน้าที่ 88.62 87.99 ลดลง / ผ่าน /  
2. การใช้งบประมาณ 80.85 78.71 ลดลง / ไม่ผ่าน /  
3. การใช้อํานาจ 85.69 83.50 ลดลง / ไม่ผ่าน /  
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 78.09 78.14 เพิ่มขึ้น / ไม่ผ่าน /  
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 77.14 74.63 ลดลง / ไม่ผ่าน /  

EIT 

6. คุณภาพการดําเนินงาน 78.75 86.10 เพิ่มขึ้น / ผ่าน /  
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 71.18 81.54 เพิ่มขึ้น / ไม่ผ่าน /  
8. การปรับปรุงการทํางาน 71.08 78.73 เพิ่มขึ้น / ไม่ผ่าน /  

OIT 
9. การเปิดเผยข้อมูล 100.00 100.00 เท่าเดิม / ผ่าน /  
10. การป้องกันการทุจริต 100.00 100.00 เท่าเดิม / ผ่าน /  

สรปุผลค่าเฉลี่ยเปรยีบเทียบคะแนนของมหาวิทยาลยัรายตวัชี้วดั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ 2564 
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ปีงบประมาณ

แบบวดัการรบัร ูข้อง

ผ ูม้ีสว่นไดเ้สียภายใน (IIT)
(บุคลากรภายใน มศว)

แบบวดัการรบัร ูข้อง

ผ ูม้ีสว่นไดเ้สียภายนอก (EIT)
(นิสติ, ศษิยเ์ก่า, ผูร้บับริการ, ประชาชนที่มาใชบ้ริการ ฯลฯ)

ตอบแบบวดัผา่นระบบ เก็บเพิ่ม

โดยคณะที่ปรกึษา

พ.ศ. 2563 490 501 1,365

พ.ศ. 2564 658 603 400

สถานะการตอบแบบวดัการรบัร ูข้องมหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ

พ.ศ. 2562 - 2564
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คะแนน ITA เปรยีบเทียบรายขอ้คําถาม

แบบวดั IIT (ผ ูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียภายใน)
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80.28
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I6 บคุลากรไมม่อบเงิน ทรพัยส์ิน ประโยชนอ์ื่น ๆ แกบ่คุคลภายนอก

หรอืภาคเอกชน เพื่อสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดี

I5 บคุลากรไมร่บั เงิน ทรพัยส์ิน และประโยชนอ์ื่น ๆ นอกเหนือจากการ

รบัจากญาติหรอืจากบคุคล ที่ใหก้นัในโอกาสต่างๆ

I4 บคุลากรไมเ่รยีกรบั เงิน ทรพัยส์ิน และประโยชนอ์ื่นๆ เพื่อแลกกบั

การปฏิบตัิงาน 

I3 บคุลากรม ุง่ผลสําเรจ็ของงาน ใหค้วามสําคญักบังานมากกว่าธรุะ

สว่นตวั และพรอ้มรบัผิดชอบ 

I2 บคุลากรปฏิบตัิงาน/ใหบ้รกิารอยา่งเท่าเทียมกนั 

I1 บคุลากรปฏิบตัิงาน/ใหบ้รกิารแกผ่ ูม้าติดต่อ เป็นไปตามขัน้ตอน และ

ระยะเวลาที่กาํหนด 

2563 2564

ตวัชี้วดัที่ 1 การปฏิบตัิหนา้ที่
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ตวัชี้วดัที่ 2 การใชง้บประมาณ

68.49

83.54

92.24

86.62

79.80

61.55

68.93

86.90

93.35

89.52

81.97

64.41
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I12 หน่วยงาน เปิดโอกาสใหบ้คุลากรมีสว่นรว่ม ในการตรวจสอบการ

ใชจ้่ายงบประมาณ (สอบถาม ทกัทว้ง รอ้งเรยีน) 

I11 หน่วยงานจดัซื้อจดัจา้ง/การจดัหาพสัด ุและการตรวจรบัพสัด ุ

โปรง่ใส ตรวจสอบได ้ไมเ่อื้อประโยชนใ์หก้ล ุม่ใดกล ุม่หนึ่ง

I10 บคุลากรไมม่ีการเบิกจ่ายเงิน ที่เป็นเท็จ

I9 หน่วยงานของท่าน ใชจ้่ายงบประมาณเพื่อประโยชนส์ว่นตวั กล ุม่ 

หรอืพวกพอ้ง

I8 หน่วยงานของท่าน ใชจ้่ายงบประมาณ  ค ุม้ค่า ไมบ่ิดเบือน

วตัถปุระสงคข์องงบประมาณที่ตัง้ไว้

I7 การรบัร ูเ้กี่ยวกบัแผนการใชจ้่ายงบประมาณประจําปีของหน่วยงาน

ของท่าน 

2563 2564

คะแนน ITA เปรยีบเทียบรายขอ้คําถาม

แบบวดั IIT (ผ ูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียภายใน)
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ตวัชี้วดัที่ 3 การใชอ้ํานาจ

87.88

95.36

93.11

75.91

73.52

75.21

91.00

97.61

95.14

76.43

76.30

77.67

0 20 40 60 80 100

I18 การบรหิารงานบคุคลของหน่วยงานของท่าน มีลกัษณะดงัต่อไปนี้ ถกู

แทรกแซงจากผ ูม้ีอํานาจ 

I17 ผ ูบ้งัคบับญัชาของท่าน มีการสัง่การใหท้่านทําในสิ่งที่ไมถ่กูตอ้งหรอื

มีความเสี่ยงต่อการทจุรติ 

I16 ผ ูบ้งัคบับญัชาของท่าน มีการสัง่การใหท้่านทําธรุะสว่นตวัของ

ผ ูบ้งัคบับญัชา มากนอ้ยเพียงใด

I15 ผ ูบ้งัคบับญัชาของท่าน มีการคดัเลือกผ ูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

การศึกษาดงูาน หรอืการใหท้นุการศึกษา อยา่งเป็นธรรม 

I14 ท่านไดร้บัการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ตามระดบัคณุภาพของ

ผลงาน 

I13 ผ ูบ้งัคบับญัชาของท่าน มอบหมายงานแกท่่านอยา่งเป็นธรรม มาก

นอ้ยเพียงใด

2563 2564

คะแนน ITA เปรยีบเทียบรายขอ้คําถาม

แบบวดั IIT (ผ ูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียภายใน)
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ตวัชี้วดัที่ 4 การใชท้รพัยส์ินของราชการ

72.93

67.73

94.40

78.75

62.93

92.09

72.75

66.83

95.36

79.35

60.73

93.51
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I24 หน่วยงานมีการกาํกบัดแูลและตรวจสอบการใชท้รพัยส์ินของ

ราชการ เพื่อป้องกนัไมใ่หม้ีการนําไปใชป้ระโยชนส์ว่นตวั กล ุม่ หรอืพวก… 

I23 ท่านร ูแ้นวปฏิบตัิของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกบัการใชท้รพัยส์ิน

ของราชการที่ถกูตอ้ง

I22 บคุคลภายนอกหรอืภาคเอกชน มีการนําทรพัยส์ินของราชการไปใช ้

โดยไมไ่ดข้ออนญุาตอยา่งถกูตอ้ง จากหน่วยงานของท่าน 

I21 ถา้ตอ้งมีการขอยืมทรพัยส์ินของราชการ ไปใชป้ฏิบตัิงาน บคุลากร

ในหน่วยงาน มีการขออนญุาตอยา่งถกูตอ้ง

I20 ขัน้ตอนการขออนญุาตเพื่อยืมทรพัยส์ินของราชการ ไปใชป้ฏิบตัิงาน

ในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก

I19 บคุลากรในหน่วยงาน มีการเอาทรพัยส์ินของราชการ ไปเป็นของ

สว่นตวั หรอืนําไปใหก้ล ุม่หรอืพวกพอ้ง 

2563 2564

คะแนน ITA เปรยีบเทียบรายขอ้คําถาม

แบบวดั IIT (ผ ูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียภายใน)
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ตวัชี้วดัที่ 5 การแกไ้ขปัญหาการทจุรติ

70.11

71.94

75.22

71.71

79.18

79.64

72.27

74.40

76.67

73.51

82.46

83.51
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I30 หากท่านพบเห็นแนวโนม้การทจุรติที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงาน 

สามารถรอ้งเรยีนและสง่หลกัฐานไดอ้ยา่งสะดวก 

I29 หน่วยงานของท่าน มีการนําผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ 

ทัง้ภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรบัปรงุการทํางาน เพื่อป้องกนั… 

I28 หน่วยงาน มีการดําเนินการดงัต่อไปนี้ เผา้ระวงัการทจุรติ 

ตรวจสอบการทจุรติ และลงโทษทางวินยั เมื่อมีการทจุรติ ต่อการ… 

I27 ปัญหาการทจุรติในหน่วยงานของท่าน ไดร้บัการแกไ้ข 

I26 หน่วยงาทบทวนนโยบายหรอืมาตรการป้องกนัการทจุรติใน

หน่วยงานใหม้ีประสิทธิภาพ และจดัทําแผนงานดา้นการป้องกนัและ… 

I25 ผ ูบ้รหิารสงูสดุ ใหค้วามสําคญั กบัการต่อตา้นการทจุรติ 

2563 2564

คะแนน ITA เปรยีบเทียบรายขอ้คําถาม

แบบวดั IIT (ผ ูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียภายใน)
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ตวัชี้วดัที่ 6 คณุภาพการดําเนินงาน
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E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดําเนินงาน โดยคํานึงถึงประโยชนข์อง

ประชาชนและสว่นรวมเป็นหลกั

E4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผา่นมา ท่านเคยถกูเจา้หนา้ที่ของหน่วยงานที่ท่าน

ติดต่อรอ้งขอใหจ้่าย เงิน ทรพัยส์ิน  การลดราคา การใหค้วามบนัเทิง … 

E3 เจา้หนา้ที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ใหข้อ้มลูเกี่ยวกบัการ

ดําเนินการ/ใหบ้รกิารแกท่่านอยา่งตรงไปตรงมา ไมป่ิดบงัหรอื… 

E2 เจา้หนา้ที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบตัิงาน/ใหบ้รกิารแกท่่าน 

กบัผ ูม้าติดต่ออื่น ๆ อยา่งเท่าเทียมกนั

E1 เจา้หนา้ที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบตัิงาน/ใหบ้รกิารแกท่่าน 

ตามประเด็นดงัต่อไปนี้ เป็นไปตามขัน้ตอน/ระยะเวลา

2563 2564

คะแนน ITA เปรยีบเทียบรายขอ้คําถาม

แบบวดั EIT (ผ ูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียภายนอก)
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ตวัชี้วดัที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร

82.65

79.69

87.84

79.28
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E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางใหผ้ ูม้าติดต่อรอ้งเรยีนการทจุรติ

ของเจา้หนา้ที่ในหน่วยงานหรอืไม่

E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคําถาม เมื่อมีขอ้กงัวล

สงสยัเกี่ยวกบัการดําเนินงานไดอ้ยา่งชดัเจน

E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรบัฟังคําติชมหรอืความคิดเห็น

เกี่ยวกบัการดําเนินงาน/การใหบ้รกิาร หรอืไม่

E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพรผ่ลงานหรอืขอ้มลูที่

สาธารณชนควรรบัทราบอยา่งชดัเจน 

E6 การเผยแพรข่อ้มลูของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลกัษณะดงัต่อไปนี้ 

เขา้ถึงง่าย ไมซ่บัซอ้น และมีช่องทางหลากหลาย 

2563 2564

คะแนน ITA เปรยีบเทียบรายขอ้คําถาม

แบบวดั EIT (ผ ูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียภายนอก)
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ตวัชี้วดัที่ 8 การปรบัปรงุการทํางาน

78.11

71.33
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76.05
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69.86
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68.08
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E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรบัปรงุการดําเนินงาน/การ

ใหบ้รกิาร ใหม้ีความโปรง่ใสมากขึ้น 

E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสใหผ้ ูร้บับรกิารเขา้ไปมีสว่นรว่มใน

การปรบัปรงุการใหบ้รกิารของหน่วยงาน

E13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนําเทคโนโลยีมาใชใ้นการดําเนินงาน/

การใหบ้รกิาร ใหเ้กิดความสะดวกรวดเรว็มากขึ้น หรอืไม่

E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรบัปรงุวิธีการและขัน้ตอนการ

ดําเนินงาน/การใหบ้รกิารดีขึ้น 

E11 เจา้หนา้ที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรบัปรงุคณุภาพการ

ปฏิบตัิงาน/การใหบ้รกิารใหด้ีขึ้น

2563 2564

คะแนน ITA เปรยีบเทียบรายขอ้คําถาม

แบบวดั EIT (ผ ูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียภายนอก)
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แบบวดั OIT: ตวัชี้วดัที่ 9 การเปิดเผยขอ้มลู
(ประกอบดว้ย 5 ตวัชี้วดัยอ่ย มี 33 ขอ้มลู)

O1  โครงสรา้ง

O2 ขอ้มลูผ ูบ้รหิาร

O3 อํานาจหนา้ที่

O4 แผนยทุธศาสตร์

หรอืแผนพฒันา

หน่วยงาน

O5 ขอ้มลูการติดต่อ

O6 กฎหมายที่

เกี่ยวขอ้ง

O7 ขา่ว

ประชาสมัพนัธ์

O8 Q&A

O9 Social Network

O10 แผนดําเนินงานประจําปี

O11 รายงานการกํากบัติดตามการ

ดําเนินงานประจําปี รอบ 6 เดือน

O12 รายงานผลการดําเนินงาน

ประจําปี

O13 ค ู่มือหรอืมาตรฐานการ

ปฏิบตัิงาน

O14 ค ู่มือหรอืมาตรฐานการ

ใหบ้รกิาร

O15 ขอ้มลูเชิงสถิติการใหบ้รกิาร

O16 รายงานผลการสาํรวจความพึง

พอใจการใหบ้รกิาร

O17 E-Service

O18 แผนการใชจ้่ายงบประมาณ

ประจําปี

O19 รายงานการกํากบัติดตาม

การใชจ้่ายงบประมาณ ประจําปี 

รอบ 6 เดือน 

O20 รายงานผลการใชจ้่าย

งบประมาณประจําปี

O21 แผนการจดัซื้อจดัจา้งหรอื

แผนการจดัหาพสัด ุ

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกบัการ

จดัซื้อจดัจา้งหรอืการจดัหาพสัด ุ

O23 สรปุผลการจดัซื้อจดัจา้ง

หรอืการจดัหาพสัดรุายเดือน

O24 รายงานผลการจดัซื้อจดั

จา้งหรอืการจดัหาพสัดปุระจําปี

O25 นโยบายการบรหิารทรพัยากรบคุคล

O26 การดําเนินการตามนโยบายการบรหิารทรพัยากรบคุคล

O27 หลกัเกณฑก์ารบรหิารและพฒันาทรพัยากรบคุคล

O28 รายงานผลการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบคุคลประจําปี

O29 แนวปฏิบตัิการจดัการเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติและประพฤติ

มิชอบ

O30 ช่องทางแจง้เรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติและประพฤติมิชอบ

O31 ขอ้มลูเชิงสถิติเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติและประพฤติมิชอบ

O32 ช่องทางการรบัฟังความคิดเห็น

O33 การเปิดโอกาสใหเ้กิดการมีสว่นรว่ม

คะแนนเต็ม 

100 คะแนน

ตวัชี้วดัที่ 9.1 

ขอ้มลูพื้นฐาน

ตวัชี้วดัที่ 9.2 การบรหิารงาน ตวัชี้วดัที่ 9.3 การบรหิาร

การเงินงบประมาณ
ตวัชี้วดัที่ 9.4 การบรหิารและทรพัยากรบคุคล

ตวัชี้วดัที่ 9.5 การสง่เสรมิความโปรง่ใส
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แบบวดั OIT: ตวัชี้วดัที่ 10 การป้องกนัการทจุรติ

(ประกอบดว้ย 5 ตวัชี้วดัยอ่ย มี 10 ขอ้มลู)

ตวัชี้วดัที่ 10.1 การดําเนินการเพื่อป้องกนัการทจุรติ

O34 เจตจํานงสจุรติของผ ูบ้รหิาร

O35 การมีสว่นรว่มของผ ูบ้รหิาร

O36 การประเมินความเสีย่งการทจุรติประจําปี

O37 การดําเนินการเพื่อจดัการความเสีย่งการทจุรติ

O38 การเสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์ร

O39 แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทจุรติ

O40 รายงานการกาํกบัติดตามการดําเนินการ

ป้องกนัการทจุรติประจําปี รอบ 6 เดือน

O41 รายงานผลการดําเนินการป้องกนัการทจุรติ

ประจําปี

ตวัชี้วดัที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกนัการทจุรติ

O43 การดําเนินการตามมาตรการสง่เสรมิคณุธรรมและ

ความโปรง่ใสภายในหน่วยงาน

O42 มาตรการสง่เสรมิคณุธรรมและความโปรง่ใสภายใน

หน่วยงาน

คะแนนเต็ม 

100 คะแนน
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ขอ้คําถาม ITA คะแนน

I7 การรบัร ูเ้กี่ยวกบัแผนการใชจ้่ายงบประมาณประจําปีของหน่วยงานของท่าน 61.55

I20 ขัน้ตอนการขออนญุาตเพื่อยมืทรพัยส์ินของราชการ ไปใชป้ฏิบตัิงานในหน่วยงานของท่าน มี

ความสะดวก

62.93

I23 ท่านร ูแ้นวปฏิบตัิของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกบัการใชท้รพัยส์ินของราชการที่ถกูตอ้ง 67.73

I12 หน่วยงาน เปิดโอกาสใหบ้คุลากรมีสว่นรว่ม ในการตรวจสอบการใชจ้่ายงบประมาณ (สอบถาม 

ทกัทว้ง รอ้งเรยีน) 

68.49

I30 หากท่านพบเห็นแนวโนม้การทจุรติที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงาน สามารถรอ้งเรยีนและสง่หลกัฐาน

ไดอ้ยา่งสะดวก สามารถติดตามผลการรอ้งเรยีนได ้มัน่ใจว่าจะมีการดําเนินการอยา่ง

ตรงไปตรงมา และมัน่ใจว่าจะปลอดภยัและไมม่ีผลกระทบต่อตนเองอยา่งไร

70.11

I27 ปัญหาการทจุรติในหน่วยงานของท่าน ไดร้บัการแกไ้ข 71.71

คะแนน IIT รายขอ้ (เฉพาะคะแนนที่ตํ่ากว่า 85 คะแนน)
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ขอ้คําถาม ITA คะแนน

I29 หน่วยงานของท่าน มีการนําผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทัง้ภายในและภายนอก

หน่วยงานไปปรบัปรงุการทํางาน เพื่อป้องกนัการทจุรติในหน่วยงาน มากนอ้ยเพียงใด

71.94

I24 หน่วยงานมีการกาํกบัดแูลและตรวจสอบการใชท้รพัยส์ินของราชการ เพื่อป้องกนัไมใ่หม้ีการ

นําไปใชป้ระโยชนส์ว่นตวั กล ุม่ หรอืพวกพอ้ง 

72.93

I14 ท่านไดร้บัการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ตามระดบัคณุภาพของผลงาน 73.52

I13 ผ ูบ้งัคบับญัชาของท่าน มอบหมายงานแกท่่านอยา่งเป็นธรรม มากนอ้ยเพียงใด 75.21

I28 หน่วยงาน มีการดําเนินการดงัต่อไปนี้ เผา้ระวงัการทจุรติ ตรวจสอบการทจุรติ และลงโทษทาง

วินยั เมื่อมีการทจุรติ ต่อการทจุรติในหน่วยงาน 

75.22

I15 ผ ูบ้งัคบับญัชาของท่าน มีการคดัเลือกผ ูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม การศึกษาดงูาน หรอืการให้

ทนุการศึกษา อยา่งเป็นธรรม 

75.91

I3 บคุลากรม ุง่ผลสําเรจ็ของงาน ใหค้วามสําคญักบังานมากกว่าธรุะสว่นตวั และพรอ้มรบัผิดชอบ 78.01

คะแนน IIT รายขอ้ (เฉพาะคะแนนที่ตํ่ากว่า 85 คะแนน) –ต่อ-
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คะแนน IIT รายขอ้ (เฉพาะคะแนนที่ตํ่ากว่า 85 คะแนน) –ต่อ-

ขอ้คําถาม ITA คะแนน

I21 ถา้ตอ้งมีการขอยมืทรพัยส์ินของราชการ ไปใชป้ฏิบตัิงาน บคุลากรในหน่วยงาน มีการขอ

อนญุาตอยา่งถกูตอ้ง

78.75

I26 หน่วยงาทบทวนนโยบายหรอืมาตรการป้องกนัการทจุรติในหน่วยงานใหม้ีประสิทธิภาพ และ

จดัทําแผนงานดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติของหน่วยงาน

79.18

I2 บคุลากรปฏิบตัิงาน/ใหบ้รกิารอยา่งเท่าเทียมกนั 79.41

I25 ผ ูบ้รหิารสงูสดุ ใหค้วามสําคญั กบัการต่อตา้นการทจุรติ 79.64

I8 หน่วยงานของท่าน ใชจ้่ายงบประมาณ  ค ุม้ค่า ไมบ่ิดเบือนวตัถปุระสงคข์องงบประมาณที่ตัง้ไว้ 79.80

I1 บคุลากรปฏิบตัิงาน/ใหบ้รกิารแกผ่ ูม้าติดต่อ เป็นไปตามขัน้ตอน และระยะเวลาที่กาํหนด 80.43

I11 หน่วยงานจดัซื้อจดัจา้ง/การจดัหาพสัด ุและการตรวจรบัพสัด ุโปรง่ใส ตรวจสอบได ้ไมเ่อื้อ

ประโยชนใ์หก้ล ุม่ใดกล ุม่หนึ่ง

83.54
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ขอ้คําถาม คะแนน

E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสใหผ้ ูร้บับรกิาร ผ ูม้าติดต่อ หรอืผ ูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย เขา้ไปมี

สว่นรว่มในการปรบัปรงุพฒันาการดําเนินงาน/การใหบ้รกิารของหน่วยงานไดด้ีขึ้น มากนอ้ย

เพียงใด

71.33

E11 เจา้หนา้ที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรบัปรงุคณุภาพการปฏิบตัิงาน/การใหบ้รกิารให้

ดีขึ้น
75.72

E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรบัปรงุวิธีการและขัน้ตอนการดําเนินงาน/การใหบ้รกิารดีขึ้น 76.05

E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรบัปรงุการดําเนินงาน/การใหบ้รกิาร ใหม้ีความโปรง่ใส

มากขึ้น 
78.11

E6 การเผยแพรข่อ้มลูของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลกัษณะดงัต่อไปนี้ เขา้ถึงง่าย ไมซ่บัซอ้น และ

มีช่องทางหลากหลาย 
78.23

E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพรผ่ลงานหรอืขอ้มลูที่สาธารณชนควรรบัทราบอยา่งชดัเจน 79.28

คะแนน EIT รายขอ้ (เฉพาะคะแนนที่ตํ่ากว่า 85 คะแนน)
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คะแนน EIT รายขอ้ (เฉพาะคะแนนที่ตํ่ากว่า 85 คะแนน) –ต่อ-

ขอ้คําถาม คะแนน

E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคําถาม เมื่อมีขอ้กงัวลสงสยัเกี่ยวกบัการดําเนินงานได้

อยา่งชดัเจน
79.69

E1 เจา้หนา้ที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบตัิงาน/ใหบ้รกิารแกท่่าน ตามประเด็นดงัต่อไปนี้ เป็นไป

ตามขัน้ตอนที่กาํหนด และเป็นไปตามระยะเวลาที่กาํหนด
81.92

E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางใหผ้ ูม้าติดต่อรอ้งเรยีนการทจุรติของเจา้หนา้ที่ในหน่วยงาน

หรอืไม่
82.65

E2 เจา้หนา้ที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบตัิงาน/ใหบ้รกิารแกท่่าน กบัผ ูม้าติดต่ออื่น ๆ อยา่งเท่า

เทียมกนั
83.15

E3 เจา้หนา้ที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ใหข้อ้มลูเกี่ยวกบัการดําเนินการ/ใหบ้รกิารแกท่่านอยา่ง

ตรงไปตรงมา ไมป่ิดบงัหรอืบิดเบือนขอ้มลู 
83.46

E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดําเนินงาน โดยคํานึงถึงประโยชนข์องประชาชนและสว่นรวมเป็นหลกั 83.77
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แนวทางการสง่เสรมิคณุธรรมและความโปรง่ใส 

ในการดําเนินงานของมหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ 2565

1. แต่งตัง้คณะทํางาน โดยเป็นผ ูแ้ทนระดบัผ ูบ้รหิารสว่นงาน จาก 33 สว่นงาน

2. กาํหนดมาตรการสง่เสรมิคณุธรรมและความโปรง่ใสภายในมหาวิทยาลยั เช่น

 ผ ูบ้รหิารประกาศเจตนารมณห์รอืคํามัน่ว่าจะปฏิบตัิหนา้ที่และบรหิารหน่วยงานอยา่งซื่อสตัยส์จุรติ 
โปรง่ใสและเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล

 สรา้งวฒันธรรมองคก์รใหม้ีทศันคติและปฏิบตัิงานอยา่งซื่อสตัยส์จุรติ

 ประเมินความเสี่ยงการทจุรติประจําปี และจดัทําแผนปฏิบตัิการป้องกนัการทจุรติ และแสดงถึง
ความโปรง่ใสในการดําเนินงาน เช่น การเปิดเผยขอ้มลูบนเว็บไซตข์องทกุสว่นงาน

 สง่เสรมิการรบัร ูช้่องทางการเผยแพรข่อ้มลูที่สําคญัใหก้บับคุลากรภายในและภายนอกอยา่งทัว่ถึง

2. สํารวจการรบัร ูข้องบคุลากรภายในมหาวิทยาลยัที่มีต่อการดําเนินงานอยา่งมี
คณุธรรมและความโปรง่ใสของมหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ (เพื่อวเิคราะหผ์ลการรบัรูข้องบุคลากร
รายสว่นงาน ตามแนวทางของแบบวดัการรบัรู ้IIT)

25



   จบการนําเสนอ  

  จดัทําโดย 

  ฝ่ายติดตามและประเมินผล

สาํนกังานสภามหาวิทยาลยั
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[1] 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารจัดการทุกภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

มาตรการ/แนวทางการ
ด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้ก ากับและรับผิดชอบ 

1.1 การสร้างระบบและกลไก        
ในการด าเนินงานอย่างมี
คุณธรรมและความโปร่งใส 

 

1.1.1 มีคณะกรรมการและคณะท างาน    
        และด าเนินการตามหน้าที่ท่ีก าหนด 

มี 1) จัดตั้งคณะกรรมการและคณะท างาน  
พร้อมก าหนดบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

- ต.ค. – ธ.ค. 
2564 

อธิการบดี  

1.1.2 ร้อยละของส่วนงานที่จัดท าแผน   
        ปฏิบัติการป้องกันการทุจริต        

และส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  

ร้อยละ 100 2) จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต         
และส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ระดับส่วนงาน 

- ธ.ค. 2564     
- มี.ค. 2565 

หัวหน้าส่วนงาน 

1.1.3 ร้อยละของส่วนงานที่ด าเนินการ      
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ   
ทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม 

        และความโปร่งใส  

ร้อยละ 100 3) มีการติดตาม ประเมินผลส าเร็จจาก        
การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
พร้อมแนวทางการพัฒนา 

- มี.ค. - ก.ย. 
2565 

หัวหน้าส่วนงาน 

1.1.4 ร้อยละของการด าเนินตามแผน           
การตรวจสอบภายในประจ าปี 

ร้อยละ 85 
ของแผนฯ 

 

4)  การด าเนินงานและติดตามประเมินผล
แผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 

- ต.ค. 2564 
- ก.ย. 2565 

- อธิการบดี 
- หัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายใน 

1.2 สนับสนุนและผลักดัน
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
ด าเนินงานอย่างมีคุณธรรม
และความโปร่งใส 

1.2.1 ร้อยละของส่วนงานมีคู่มือหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานครอบคลุม 
ทุกภารกิจหลัก 

มากกว่า 
ร้อยละ 85 

 

1) พัฒนาและจัดท าคู่มือ/มาตรฐาน 
   การปฏิบัติงาน และเผยแพร่ให้รับทราบ       
โดยทั่วกัน 

- ม.ค. – ก.ย. 
2565 

หัวหน้าส่วนงาน 

1.2.2 ร้อยละของส่วนงานมีแนวปฏิบัติ
ส าหรับผู้มาขอรับบริการครอบคลุม 
ทุกภารกิจของงานบริการ 

มากกว่า 
ร้อยละ 85 

 

2) พัฒนาและจัดท าแนวปฏิบัติส าหรับ          
ผู้มาขอรับบริการและเผยแพร่ให้รับทราบ 
โดยทั่วกัน 

- ม.ค. – ก.ย. 
2565 

หัวหน้าส่วนงาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างการรับรู้ ปลุกจิตส านึก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

มาตรการ/แนวทางการ
ด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้ก ากับและรับผิดชอบ 

2.1 รณรงค์และส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม             
และความโปร่งใส  
ในด้านการด าเนินชีวิตและ
การปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
บุคลากร และนิสิต           
ของมหาวิทยาลัย 

2.1.1 ร้อยละการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ระดับมหาวิทยาลัย และผู้บริหาร
ระดับส่วนงาน 

ร้อยละ 100 
 
 
 

1) รณรงค์และเผยแพร่เจตจ านงสุจริต          
และความมุ่งม่ันในการบริหารงาน           
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย                   
และการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

5,000 บาท ม.ค. – ก.ย. 
2565 

- อธิการบดี  
- รองอธิการบดี 
- หัวหน้าส่วนงาน 

2.1.2 ร้อยละของส่วนงานที่จัดโครงการ/
กิจกรรมที่รณรงค์และส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสในด้าน          
การด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงานของ
บุคลากร และนิสิตของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 100 2) รณรงคแ์ละส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ในด้านการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร และนิสิตของมหาวิทยาลัย 

5,000 บาท ม.ค. – มี.ค. 
2565 

- อธิการบดี  
- รองอธิการบดี 
- หัวหน้าส่วนงาน 

2.1.3 ร้อยละของส่วนงานที่เปิดเผยข้อมูล 
หน้าเว็บไซต์ตามหัวข้อและช่องทาง 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนดครบถ้วน 

ร้อยละ 100 3) การเผยแพร่ข้อมูลที่เก่ียวเนื่องกับ 
การด าเนินงานด้านคุณธรรม                    
และความโปร่งใสสู่สาธารณะ 

- ม.ค. – ก.ย. 
2565 

- รองอธิการบดี 
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

  และสื่อสารองค์กร  
- หัวหน้าส่วนงาน 

  



[3] 
 

 

มาตรการ/แนวทางการ
ด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้ก ากับและรับผิดชอบ 

2.2 ก าหนดมาตรการการแก้ไข
ปัญหาการทุจริต 

 
 

2.2.1 ร้อยละของส่วนงานที่มีระบบ           
และกลไกการด าเนินการเรื่อง
ร้องเรียนของส่วนงาน 

ร้อยละ 100  
 

1) จัดให้มีระบบและกลไกในการด าเนินการ
เรื่องร้องเรียนทั้งระดับมหาวิทยาลัย         
และส่วนงาน 

-  ม.ค. - ก.ย.    
2565 

- รองอธิการบดี 
ฝ่ายวินัยและกฎหมาย 

  - หัวหน้าสว่นงาน 
2.2.2 ร้อยละของส่วนงานที่มีการเผยแพร่

ช่องทาง/แนวทาง/ขั้นตอน  
       และผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน/

มาตรการการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
ให้บุคลากร นิสิต และผู้ที่เกี่ยวข้อง
รับทราบ 

ร้อยละ 100 2) การเผยแพร่ช่องทาง/แนวทาง/ข้ันตอน 
และผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน           
ให้บุคลากร นิสิต และผู้ที่เกี่ยวข้อง
รับทราบ 

- ม.ค. - ก.ย.   
2565 

- รองอธิการบดี 
ฝ่ายวินัยและกฎหมาย 
- หัวหน้าส่วนงาน 

 

 

 



รายงานผลการประเมิน ประจำปงบประมาณ 2564

คะแนนภาพรวมหนวยงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : 88.82 คะแนน
 

ระดับผลการประเมิน : A

คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด

อันดับ ตัวช้ีวัด คะแนน

1 การเปดเผยขอมูล 100.00

2 การปองกันการทุจริต 100.00

3 การปฏิบัติหนาที่ 87.99

4 คุณภาพการดำเนินงาน 86.10

5 การใชอำนาจ 83.50

6 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 81.54

7 การปรับปรุงการทำงาน 78.73

8 การใชงบประมาณ 78.71

9 การใชทรัพยสินของราชการ 78.14

10 การแกไขปญหาการทุจริต 74.63

0

50

การปฏบิตัหินา้ที�
87.99 การใชง้บประมาณ

78.71

การใชอํ้านาจ
83.50

การใชท้รัพยส์นิของราชกา
78.14

การแกไ้ขปัญหาการทจุรติ
74.63คณุภาพการดําเนนิงาน

86.10

ประสทิธภิาพการสื�อสาร
81.54

การปรับปรงุการทํางาน
78.73

การเปิดเผยขอ้มลู
100.00

การป้องกนัการทจุรติ
100.00



กราฟแนวโนม

ขอเสนอแนะ/หมายเหตุ

     หนวยงานของทานไดผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจำป 2564 จำนวน 88.82 คะแนน จากคะแนน

เต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมินระดับ A หมายถึง หนวยงานสามารถดำเนินการไดคอนขางครบถวน และมีแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการตามตัวชี้วัดและหลัก

เกณฑการประเมิน ITA โดยมีบางสวนที่ตองปรับปรุงหรือเปดเผยขอมูลราวรอยละ 5-15 ของตัวชี้วัดหรือขอคำถามทั้งหมด ดังนั้น หนวยงานพึงพิจารณาผลประเมินเพื่อ

นำไปสูการพัฒนาในจุดที่ยังคงเปนปญหา โดยหากมีการวางแผนแกไขปรับปรุงอยางตอเนื่อง คาดหมายไดวาหนวยงานจะสามารถยกระดับการดำเนินงานตามหลัก

คุณธรรมและความโปรงใสไดอยางมีสัมฤทธิผล รวมถึงสามารถสรางความเช่ือมั่นศรัทธา สรางความไววางใจแกสาธารณชนไดมากยิ่งขึ้นในปตอๆ ไป ทั้งนี้ ประเด็นที่ควร

มีการเปดเผย หรือบริหารจัดการใหดียิ่งขึ้น ไดแก - สงเสริมการประชาสัมพันธและใหขอมูลเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณประจำปของหนวยงานของทานมากขึ้น

- เพ่ิมการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับข้ันตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน - สงเสริมการใหความรูเกี่ยวกับแนว

ปฏิบัติของหนวยงานของทานในการใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง - สงเสริมใหหนวยงานของทานเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ

โดยเพ่ิมการใหสอบถาม ทักทวง รองเรียน - สรางชองทางการรองเรียน การติดตามผลการรองเรียน และสรางความมั่นใจในการจัดการการทุจริต ตลอดจนปกปองผู

กระทำการรองเรียน โดยหากพบการทุจริตในหนวยงาน - เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการ

ดำเนินงาน/การใหบริการของหนวยงานใหดีขึ้น - แกไขปญหาการทุจริตในหนวยงานของทานอยางจริงจัง - สงเสริมใหมีการนำผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบท้ัง

ภายในและภายนอกหนวยงาน ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน - เพิ่มมาตรการกำกับดูแลและตรวจสอบ การใชทรัพยสินของราชการ เพื่อ

ปองกันไมใหมีการนำไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง - สงเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอยางถูกตอง - สงเสริมใหมี

การมอบหมายงานตามตำแหนงหนาที่จาก ผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม - เพิ่มมาตรการสงเสริมใหหนวยงานของทาน มีการดำเนินการเฝาระวังการทุจริต ตรวจสอบ

การทุจริต และลงโทษทางวินัยอยางจริงจังเมื่อพบการทุจริต - เพิ่มกลไกการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การใหบริการของหนวยงานใหดีขึ้น - พัฒนากระบวนการ

การคัดเลือกผูเขารับ การฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม - เพิ่มการปรับปรุงวิธีการและ ขั้นตอนการดำเนินงาน/การใหบริการใหดี

ข้ึน - พึงใหความสำคัญกับการพัฒนาพฤติกรรมการมุงเนนผลสำเร็จของงาน การใหความสำคัญกับงานมากกวาธุระสวนตัว และความพรอมรับผิดรับชอบหากความผิด

พลาดเกิดจากตนเองของบุคลากรในหนวยงานของทานมากขึ้น - ปรับปรุงการดำเนินงาน/การใหบริการใหมีความโปรงใสมากขึ้น - สงเสริมการเผยแพรขอมูลของหนวย

งานท่ีเขาถึงงาย ไมซับซอน และเพิ่มชองทางที่หลากหลายมากขึ้น - เพิ่มการกำกับติดตาม ถามีการขอยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงาน

ของทาน ตองมีการขออนุญาตอยางถูกตอง - สงเสริมใหหนวยงานทบทวนนโยบายหรือมาตรการปองกันการทุจริตในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ รวมถึงจัดทำแผนงาน

ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงานใหสามารถขับเคล่ือนไดจริงอยางเปนรูปธรรม - สงเสริมการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชนควรรับ

ทราบอยางชัดเจนมากข้ึน - ใหตรวจสอบวาบุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงาน/ใหบริการ แกผูมาติดตอทั่ว ๆ ไป กับผูมาติดตอที่รูจักเปนการสวนตัวอยางเทา

เทียมกัน มากนอยเพียงใด - เพิ่มความตระหนักของผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทานโดยตองใหความสำคัญ กับการตอตานการทุจริตอยางจริงจัง - เพิ่มมาตรการ

แนวโนม้
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ช้ีแจงและตอบคำถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัยจากประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานใหชัดเจนมากขึ้น - เพิ่มกลไกกำกับใหหนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ โดยคำนึง

ถึงความคุมคา และไมบิดเบือนวัตถุประสงคที่ตั้งไว - ใหตรวจสอบวาประเด็นการปฏิบัติงานใหบริการแกผูอื่นวาเปนไปตามขั้นตอนหรือระยะเวลาที่กำหนดมากนอย

เพียงใด - กำกับติดตามการทำงานของเจาหนาที่ของหนวยงานวามีการติดตอ ปฏิบัติงาน และใหบริการแกประชาชนเปนไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด - เพิ่ม

ชองทางติดตอ หรือมีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงาน



รายงานรายละเอียดผลการประเมิน ประจำปงบประมาณ 2564

I1 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการแกผูที่มาติดตอ ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 80.43

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เปนไปตามข้ันตอนท่ีกำหนด 2.13% 3.34% 42.10% 52.43% 81.74

เปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 1.67% 5.62% 46.81% 45.90% 79.11

I2 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการ แกผูมาติดตอทั่ว ๆ ไป กับผูมาติดตอที่รูจักเปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกัน มากนอยเพียงใด 79.41

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการ แกผูมาติดตอทั่ว ๆ ไป กับผู

มาติดตอท่ีรูจักเปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกัน มากนอยเพียงใด

1.06% 6.23% 46.50% 46.20% 79.41

I3 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร 78.01

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

มุงผลสำเร็จของงาน 0.76% 4.56% 44.07% 50.61% 81.64

ใหความสำคัญกับงานมากกวาธุระสวนตัว 0.76% 9.88% 49.24% 40.12% 76.37

พรอมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 2.28% 10.03% 45.44% 42.25% 76.00

I4 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเรียกรับสิ่งดังตอไปน้ี จากผูมาติดตอ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ หรือไม 97.37

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

เงิน 2.43% 97.57% 97.57

ทรัพยสิน 1.82% 98.18% 98.18

ประโยชนอื่น ๆ ที่อาจคำนวณเปนเงินได เชน การลดราคา การรับความบันเทิง เปนตน 3.65% 96.35% 96.35

I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ใหกันในโอกาสตาง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทที่

ปฏิบัติกันในสังคมแลว บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการรับสิ่งดังตอไปน้ี หรือไม

96.66

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน



I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ใหกันในโอกาสตาง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทที่

ปฏิบัติกันในสังคมแลว บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการรับสิ่งดังตอไปน้ี หรือไม

96.66

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

เงิน 2.28% 97.72% 97.72

ทรัพยสิน 2.89% 97.11% 97.11

ประโยชนอื่น ๆ ที่อาจคำนวณเปนเงินได เชน การลดราคา การรับความบันเทิง เปนตน 4.86% 95.14% 95.14

I6 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการใหสิ่งดังตอไปน้ี แกบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีและคาดหวังใหมีการตอบแทนใน

อนาคต หรือไม

96.10

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

เงิน 2.43% 97.57% 97.57

ทรัพยสิน 2.58% 97.42% 97.42

ประโยชนอื่น ๆ เชน การยกเวนคาบริการ การอำนวยความสะดวกเปนกรณีพิเศษ เปนตน 6.69% 93.31% 93.31

I7 ทานรูเก่ียวกับแผนการใชจายงบประมาณประจำป ของหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด 61.55

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานรูเก่ียวกับแผนการใชจายงบประมาณประจำป ของหนวยงานของทาน มากนอย

เพียงใด

7.90% 25.23% 41.34% 25.53% 61.55

I8 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็นดังตอไปน้ี มากนอยเพียงใด 79.80

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

คุมคา 1.67% 8.36% 40.73% 49.24% 79.29

ไมบิดเบือนวัตถุประสงคของงบประมาณที่ตั้งไว 1.22% 5.78% 44.22% 48.78% 80.32

I9 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพ่ือประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 86.62

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน



I9 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพ่ือประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 86.62

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพ่ือประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มาก

นอยเพียงใด

71.88% 19.00% 6.08% 3.04% 86.62

I10 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงิน ที่เปนเท็จ เชน คาทำงานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด 92.24

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงิน ที่เปนเท็จ เชน คาทำงานลวงเวลา

คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด

81.00% 15.50% 2.58% 0.91% 92.24

I11 หนวยงานของทาน มีการจัดซื้อจัดจาง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 83.54

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

โปรงใส ตรวจสอบได 2.89% 4.71% 31.61% 60.79% 83.52

เอ้ือประโยชนใหผูประกอบการรายใดรายหนึ่ง 69.76% 16.72% 7.90% 5.62% 83.57

I12 หนวยงานของทาน เปดโอกาสใหทาน มีสวนรวม ในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 68.49

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

สอบถาม 7.90% 12.61% 40.58% 38.91% 70.26

ทักทวง 8.36% 15.81% 39.82% 36.02% 67.91

รองเรียน 9.27% 16.11% 38.30% 36.32% 67.30

I13 ทานไดรับมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 75.21

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานไดรับมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 1.82% 9.42% 50.46% 38.30% 75.21



I14 ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด 73.52

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอยางถูกตอง

มากนอยเพียงใด

2.13% 12.92% 47.57% 37.39% 73.52

I15 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 75.91

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการ

ใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด

2.58% 9.27% 46.35% 41.79% 75.91

I16 ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาส่ังการใหทำธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชา มากนอยเพียงใด 93.11

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาส่ังการใหทำธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชา มากนอยเพียงใด 81.00% 17.48% 1.22% 0.30% 93.11

I17 ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาส่ังการใหทำในส่ิงที่ไมถูกตอง หรือมีความเสี่ยงตอการทุจริต มากนอยเพียงใด 95.36

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาส่ังการใหทำในส่ิงที่ไมถูกตอง หรือมีความเสี่ยงตอการ

ทุจริต มากนอยเพียงใด

89.82% 7.60% 1.37% 1.22% 95.36

I18 การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของทาน มีลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 87.88

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ถูกแทรกแซงจากผูมีอำนาจ 69.60% 19.30% 6.69% 4.41% 84.74

มีการซ้ือขายตำแหนง 87.39% 9.73% 2.43% 0.46% 94.71

เอ้ือประโยชนใหกลุมหรือพวกพอง 69.45% 18.09% 7.90% 4.56% 84.18



I19 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสินของราชการ ไปเปนของสวนตัว หรือนำไปใหกลุมหรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 92.09

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

I19 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสินของราชการ ไปเปนของสวนตัว หรือนำไปใหกลุมหรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 92.09

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสินของราชการ ไปเปนของสวนตัว

หรือนำไปใหกลุมหรือพวกพอง มากนอยเพียงใด

79.79% 17.02% 2.74% 0.46% 92.09

I20 ข้ันตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน มีความสะดวกมากนอยเพียงใด 62.93

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ข้ันตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงาน

ของทาน มีความสะดวกมากนอยเพียงใด

6.69% 19.00% 53.50% 20.82% 62.93

I21 ถาตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการขออนุญาตอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด 78.75

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ถาตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงานของ

ทาน มีการขออนุญาตอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด

2.89% 5.47% 44.53% 47.11% 78.75

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพยสินของราชการไปใช โดยไมไดขออนุญาตอยางถูกตอง จากหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด 94.40

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพยสินของราชการไปใช โดยไมไดขอ

อนุญาตอยางถูกตอง จากหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด

86.47% 10.64% 2.43% 0.46% 94.40

I23 ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง มากนอยเพียงใด 67.73

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูก

ตอง มากนอยเพียงใด

3.34% 19.15% 48.78% 28.72% 67.73



I24 หนวยงานของทาน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ เพื่อปองกันไมใหมีการนำไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง

มากนอยเพียงใด

72.93

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

I24 หนวยงานของทาน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ เพื่อปองกันไมใหมีการนำไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง

มากนอยเพียงใด

72.93

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานของทาน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ เพื่อ

ปองกันไมใหมีการนำไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด

4.41% 9.88% 48.63% 37.08% 72.93

I25 ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสำคัญ กับการตอตานการทุจริต มากนอยเพียงใด 79.64

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสำคัญ กับการตอตานการทุจริต มาก

นอยเพียงใด

3.34% 6.23% 38.91% 51.52% 79.64

I26 หนวยงานของทาน มีการดำเนินการ ดังตอไปน้ี หรือไม 79.18

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

ทบทวนนโยบายหรือมาตรการปองกันการทุจริตในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ 82.37% 17.63% 82.37

จัดทำแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน 75.99% 24.01% 75.99

I27 ปญหาการทุจริตในหนวยงานของทาน ไดรับการแกไข มากนอยเพียงใด 71.71

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ปญหาการทุจริตในหนวยงานของทาน ไดรับการแกไข มากนอยเพียงใด 8.36% 12.16% 35.71% 43.77% 71.71

I28 หนวยงานของทาน มีการดำเนินการดังตอไปน้ี ตอการทุจริตในหนวยงาน มากนอยเพียงใด 75.22

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เผาระวังการทุจริต 4.56% 11.40% 36.63% 47.42% 75.72

ตรวจสอบการทุจริต 5.17% 11.70% 37.08% 46.05% 74.76

ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต 5.62% 12.46% 32.83% 49.09% 75.19



I29 หนวยงานของทาน มีการนำผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อปองกันการทุจริตใน

หนวยงาน มากนอยเพียงใด

71.94

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานของทาน มีการนำผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ทั้งภายในและ

ภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน มาก

นอยเพียงใด

4.86% 12.46% 44.98% 37.69% 71.94

I30 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความคิดเห็นตอประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร 70.11

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

สามารถรองเรียนและสงหลักฐานไดอยางสะดวก 4.56% 13.37% 44.38% 37.69% 71.84

สามารถติดตามผลการรองเรียนได 4.86% 15.20% 44.22% 35.71% 70.36

ม่ันใจวาจะมีการดำเนินการอยางตรงไปตรงมา 5.62% 13.22% 44.07% 37.08% 70.97

ม่ันใจวาจะปลอดภัยและไมมีผลกระทบตอตนเอง 8.21% 16.11% 41.64% 34.04% 67.26

E1 เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 81.92

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เปนไปตามข้ันตอนท่ีกำหนด 1.69% 3.49% 38.58% 56.23% 83.23

เปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 1.89% 6.78% 39.28% 52.04% 80.60

E2 เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน กับผูมาติดตออื่น ๆ อยางเทาเทียมกันมากนอยเพียงใด 83.15

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน กับผูมาติดตออื่น

ๆ อยางเทาเทียมกันมากนอยเพียงใด

0.80% 5.78% 36.89% 56.53% 83.15

E3 เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ ใหขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ใหบริการแกทานอยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล มากนอยเพียง

ใด

83.46



หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนนE3 เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ ใหขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ใหบริการแกทานอยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล มากนอยเพียง

ใด

83.46

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ ใหขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ใหบริการแก

ทานอยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล มากนอยเพียงใด

1.20% 4.69% 36.99% 57.13% 83.46

E4 ในระยะเวลา 1 ปที่ผานมา ทานเคยถูกเจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอรองขอใหจายหรือใหสิ่งดังตอไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ

อนุญาต หรือใหบริการ หรือไม

98.17

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

เงิน 2.29% 97.71% 97.71

ทรัพยสิน 1.00% 99.00% 99.00

ประโยชนอื่น ๆ ที่อาจคำนวณเปนเงินได เชน การลดราคา การใหความบันเทิง เปนตน 2.19% 97.81% 97.81

E5 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชนของประชาชนและสวนรวมเปนหลัก มากนอยเพียงใด 83.77

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชนของประชาชนและ

สวนรวมเปนหลัก มากนอยเพียงใด

1.69% 5.38% 33.10% 59.82% 83.77

E6 การเผยแพรขอมูลของหนวยงานที่ทานติดตอ มีลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 78.23

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เขาถึงงาย ไมซับซอน 2.09% 10.17% 35.49% 52.24% 79.38

มีชองทางหลากหลาย 1.89% 13.06% 37.19% 47.86% 77.08

E7 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 79.28

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน



E7 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 79.28

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ

อยางชัดเจน มากนอยเพียงใด

0.80% 11.37% 37.29% 50.55% 79.28

E8 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีชองทางรับฟงคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การใหบริการ หรือไม 87.84

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

หนวยงานท่ีทานติดตอ มีชองทางรับฟงคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การใหบริการ หรือ

ไม

87.84% 12.16% 87.84

E9 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการช้ีแจงและตอบคำถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 79.69

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการช้ีแจงและตอบคำถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัยเกี่ยวกับการ

ดำเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด

2.19% 9.07% 36.49% 52.24% 79.69

E10 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงานหรือไม 82.65

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

หนวยงานท่ีทานติดตอ มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงานหรือไม 82.65% 17.35% 82.65

E11 เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การใหบริการใหดีขึ้นมากนอยเพียงใด 75.72

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให

บริการใหดีข้ึนมากนอยเพียงใด

1.89% 11.57% 44.37% 42.17% 75.72

E12 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การใหบริการดีขึ้น มากนอยเพียงใด 76.05

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน



E12 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การใหบริการดีขึ้น มากนอยเพียงใด 76.05

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให

บริการดีข้ึน มากนอยเพียงใด

1.69% 11.27% 44.57% 42.47% 76.05

E13 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม 92.42

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว

มากข้ึน หรือไม

92.42% 7.58% 92.42

E14 หนวยงานท่ีทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให

บริการของหนวยงานไดดีข้ึน มากนอยเพียงใด

71.33

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานท่ีทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย

เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การใหบริการของหนวยงานได

ดีข้ึน มากนอยเพียงใด

3.89% 17.55% 39.48% 39.08% 71.33

E15 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหมีความโปรงใสมากขึ้น มากนอยเพียงใด 78.11

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหมีความ

โปรงใสมากข้ึน มากนอยเพียงใด

1.89% 8.67% 42.97% 46.46% 78.11

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.1 ขอมูลพ้ืนฐาน

ขอมูลพ้ืนฐาน

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O1 โครงสราง 100.00

O2 ขอมูลผูบริหาร 100.00

O3 อำนาจหนาที่ 100.00



ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O4 แผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนาหนวยงาน 100.00

O5 ขอมูลการติดตอ 100.00

O6 กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 100.00

ขาวประชาสัมพันธ

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O7 ขาวประชาสัมพันธ 100.00

การปฏิสัมพันธขอมูล

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O8 Q&A ไมพบชองทางการสื่อสาร 2 ทางเชน webboard หรือกลองขอความ

ถามตอบ -ตรวจสอบ 10/7/2564 Messenger Plugin

100.00

O9 Social Network 100.00

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.2 การบริหารงาน

แผนการดำเนินงาน

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O10 แผนดำเนินงานประจำป 100.00

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำป รอบ 6 เดือน 100.00

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำป 100.00

การปฏิบัติงาน

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O13 คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 100.00

การใหบริการ

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O14 คูมือหรือมาตรฐานการใหบริการ 100.00

O15 ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ 100.00



ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการใหบริการ 100.00

O17 E-Service 100.00

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใชจายงบประมาณประจำป

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O18 แผนการใชจายงบประมาณประจำป 100.00

O19 รายงานการกำกับติดตามการใชจายงบประมาณ ประจำป รอบ 6

เดือน

100.00

O20 รายงานผลการใชจายงบประมาณประจำป 100.00

การจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O21 แผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ 100.00

O22 ประกาศตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 100.00

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 100.00

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำป 100.00

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 100.00

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 100.00

O27 หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 100.00

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำป 100.00

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.5 การสงเสริมความโปรงใส

การจัดการเร่ืองรองเรียนการทุจริต

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน



ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 100.00

O30 ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ควรเพ่ิมคำที่ความหมายสื่อไปในเรื่องทุจริต 100.00

O31 ขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 100.00

การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O32 ชองทางการรับฟงความคิดเห็น 100.00

O33 การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม 100.00

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 10.1 การดำเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O34 เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร 100.00

O35 การมีสวนรวมของผูบริหาร 100.00

การประเมินความเส่ียงเพ่ือการปองกันการทุจริต

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O36 การประเมินความเส่ียงการทุจริตประจำป 100.00

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 100.00

การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O38 การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 100.00

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O39 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 100.00

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการปองกันการทุจริตประจำป

รอบ 6 เดือน

100.00



ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O41 รายงานผลการดำเนินการปองกันการทุจริตประจำป 100.00

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต

มาตรการสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริตภายในหนวยงาน

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O42 มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 100.00

O43 การดำเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส

ภายในหนวยงาน

100.00

ผูตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก

อายุ ชาย หญิง อื่นๆ

ต่ำกวา 20 ป 42 165 0

20 – 30 ป 160 479 12

31 – 40 ป 26 38 0

41 – 50 ป 25 30 1

51 – 60 ป 7 13 0

มากกวา 60 ป 1 4 0

ระดับการศึกษา ชาย หญิง อื่นๆ

ประถมศึกษาหรือต่ำกวา 0 3 0

มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 11 20 0

อนุปริญญาหรือเทียบเทา 3 18 0

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 206 623 10

สูงกวาปริญญาตรี 41 64 3

อ่ืน ๆ 0 1 0

ติดตอหนวยงาน ชาย หญิง อื่นๆ

บุคคลท่ัวไป 174 521 6

หนวยงานของรัฐ 18 26 2



อายุ ชาย หญิง อื่นๆ

องคกรธุรกิจ 20 21 0

อ่ืน ๆ 49 161 5

ผูตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน

อายุ ชาย หญิง อื่นๆ

ต่ำกวา 20 ป 1 3 0

20 - 30 ป 25 65 1

31 - 40 ป 57 151 5

41 - 50 ป 81 164 0

51 - 60 ป 21 81 0

มากกวา 60 ป 0 3 0

ระดับการศึกษา ชาย หญิง อื่นๆ

ประถมศึกษาหรือตำกวา 0 0 0

มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 3 11 0

อนุปริญญาหรือเทียบเทา 5 14 0

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 66 188 2

สูงกวาปริญญาตรี 108 250 2

อ่ืน ๆ 3 4 2

สภาพแวดลอมการทำงานของเจาหนาที่ในหหนวยงานภาครัฐ ประจำป 2564

จำนวนบุคลากร

ความสุขในการทำงาน
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