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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2563 

 
คะแนนรายประเด็นและตัวชี้วัดจาก 

 

1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (INTERNAL INTEGRITY AND TRANSPARENCYASSESSMENT: IIT) 

2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 

3) แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ นพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2563 
คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด 2563 

อันดับ ตัวชี้วัดที ่ ชื่อตัวชี้วัด คะแนน กลุ่มเป้าหมาย 
1 9 การเปิดเผยข้อมลู 100.00 สาธารณะ-OIT 
2 10 การป้องกันการทุจริต 93.75 สาธารณะ-OIT 
3 6 คุณภาพการด าเนินงาน 91.02 ภายนอก-EIT 
4 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 90.52 ภายนอก-EIT 
5 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 90.40 ภายนอก-EIT 
6 1 การปฏิบัตหิน้าท่ี 83.17 ภายใน-IIT 
7 3 การใช้อ านาจ 82.49 ภายใน-IIT 
8 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 77.70 ภายใน-IIT 
9 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 77.49 ภายใน-IIT 
10 2 การใช้งบประมาณ 74.86 ภายใน-IIT 
  รวม 89.69   

 

อันดับ ตัวชี้วัดที ่ ชื่อตัวชี้วัดเรียงตามอันดับ 
ในปีงบประมาณ 2563 

คะแนน กลุ่มเป้าหมาย 
   

1 9 การเปิดเผยข้อมลู 100.00 100.00 สาธารณะ-OIT 
2 10 การป้องกันการทุจริต 93.75 100.00 สาธารณะ-OIT 
3 6 คุณภาพการด าเนินงาน 91.02 83.71 ภายนอก-EIT 
4 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 90.52 74.19 ภายนอก-EIT 
5 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 90.40 82.35 ภายนอก-EIT 
6 1 การปฏิบัตหิน้าท่ี 83.17 91.56 ภายใน-IIT 
7 3 การใช้อ านาจ 82.49 85.62 ภายใน-IIT 
8 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 77.70 81.25 ภายใน-IIT 
9 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 77.49 81.39 ภายใน-IIT 
10 2 การใช้งบประมาณ 74.86 85.24 ภายใน-IIT 
  รวม 89.69  89.53  
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ผังภาพแสดงค่าร้อยละของผลการประเมินในแต่ละประเด็น 
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รายละเอียดผลการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ 2563 รายประเดน็และตัวช้ีวัด 
 

I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 68.86 

หัวข้อการประเมิน น้อยท่ีสุดหรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด 15.28% 3.24% 43.98% 37.50% 68.04 

เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.12% 8.63% 49.75% 33.50% 69.68 
 

I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่า   
เทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

77.42 

หัวข้อการประเมิน น้อยท่ีสุดหรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน
หรือให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้
มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียม
กัน มากน้อยเพียงใด 

1.90% 3.79% 54.98% 39.34% 77.42 
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I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 74.13 

หัวข้อการประเมิน น้อยท่ีสุดหรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

มุ่งผลส าเร็จของงาน 2.37% 3.32% 50.71% 43.60% 78.67 

ให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว 5.29% 9.13% 51.92% 33.65% 71.46 

พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจาก
ตนเอง 

1.92% 12.50% 52.88% 32.69% 72.25 

 

I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือ
ให้บริการ หรือไม่ 

93.12 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

เงิน 6.16% 93.84% 93.84 

ทรัพย์สิน 5.31% 94.69% 94.69 

ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 9.18% 90.82% 90.82 
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I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม 
หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ หรือไม่ 

93.51 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

เงิน 6.64% 93.3% 93.36 

ทรัพย์สิน 4.78% 95.2% 95.22 

ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 8.06% 91.9% 91.94 
 

I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวัง
ให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่ 

92.00 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

เงิน 7.18% 92.8% 92.82 

ทรัพย์สิน 6.25% 93.7% 93.75 

ประโยชน์อื่น ๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การอ านวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น 10.58% 89.4% 89.42 
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I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 64.81 

หัวข้อการประเมิน น้อยท่ีสุดหรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ของ
หน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

1.74% 25.58% 49.4% 23.26% 64.81 

 

I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 76.77 

หัวข้อการประเมิน น้อยท่ีสุดหรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

คุ้มค่า 0.00% 9.83% 45.09% 45.09% 78.54 

ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีตั้งไว้ 1.71% 9.14% 52.00% 37.14% 75.00 
 

I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 79.33 

หัวข้อการประเมิน น้อยท่ีสุดหรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

61.49% 20.11% 13.22% 5.17% 79.33 
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I10 บุคลากรในหน่วยงานของทา่น มีการเบกิจ่ายเงิน ทีเ่ป็นเท็จ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดอุุปกรณ์ หรือค่าเดนิทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 85.23 

หัวข้อการประเมิน น้อยท่ีสุดหรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีการเบิกจ่ายเงิน 
ที่เป็นเท็จ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 

64.57% 29.14% 3.43% 2.86% 85.23 

 

I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 80.62 

หัวข้อการประเมิน น้อยท่ีสุดหรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ 1.14% 6.86% 36.00% 56.00% 82.38 

เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 58.38% 24.86% 11.56% 5.20% 78.85 
 

I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นดงัต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 62.43 

หัวข้อการประเมิน น้อยท่ีสุดหรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

สอบถาม 6.25% 17.61% 48.30% 27.84% 66.01 

ทักท้วง 8.05% 20.69% 50.57% 20.69% 61.40 

ร้องเรียน 10.34% 20.11% 49.43% 20.11% 59.87 
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I13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 75.11 

หัวข้อการประเมิน น้อยท่ีสุดหรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่าง
เป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

0.62% 8.70% 55.90% 34.78% 75.11 

 

I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 78.35 

หัวข้อการประเมิน น้อยท่ีสุดหรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตาม
ระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อย
เพียงใด 

1.26% 5.03% 51.57% 42.14% 78.35 

 

I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 71.57 

หัวข้อการประเมิน น้อยท่ีสุดหรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้
ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

2.48% 11.80% 54.66% 31.06% 71.57 
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I16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 87.40 

หัวข้อการประเมิน น้อยท่ีสุดหรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าธุระส่วนตัว
ของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 

74.53% 16.15% 6.21% 3.11% 87.40 

 

I17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าในสิ่งท่ีไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด 94.81 

หัวข้อการประเมิน น้อยท่ีสุดหรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าในสิ่งที่ไม่
ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อย
เพียงใด 

87.50% 9.38% 3.13% 0.00% 94.81 

 

I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 87.71 

หัวข้อการประเมิน น้อยท่ีสุดหรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ถูกแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ 67.50% 20.63% 10.63% 1.25% 84.83 

มีการซื้อขายต าแหน่ง 83.85% 13.04% 3.11% 0.00% 93.61 

เอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 68.94% 17.39% 12.42% 1.24% 84.70 
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I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือน าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 92.49 

หัวข้อการประเมิน น้อยท่ีสุดหรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สิน
ของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือน าไปให้กลุ่ม
หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

81.40% 15.70% 1.74% 1.16% 92.49 

 

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด 57.48 

หัวข้อการประเมิน น้อยท่ีสุดหรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ 
ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก
มากน้อยเพียงใด 

12.00% 16.00% 60.00% 12.00% 57.48 

 

I21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏบิัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 76.91 

หัวข้อการประเมิน น้อยท่ีสุดหรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้
ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขอ
อนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

1.71% 6.86% 50.86% 40.57% 76.91 
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I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน 
มากน้อยเพียงใด 

93.17 

หัวข้อการประเมิน น้อยท่ีสุดหรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จาก
หน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

84.00% 12.00% 3.43% 0.57% 93.17 

 

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 70.66 

หัวข้อการประเมิน น้อยท่ีสุดหรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

2.87% 10.92% 58.05% 28.16% 70.66 

 

I24 หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

74.23 

หัวข้อการประเมิน น้อยท่ีสุดหรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

3.43% 9.14% 49.14% 38.29% 74.23 
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I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความส าคัญ กับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด 80.15 

หัวข้อการประเมิน น้อยท่ีสุดหรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้
ความส าคัญ กับการต่อต้านการทุจริต มาก
น้อยเพียงใด 

1.85% 6.79% 40.74% 50.62% 80.15 

 

I26 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่ 91.99 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 95.09% 4.91% 95.09 

จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 88.89% 11.11% 88.89 
 

I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด 68.81 

หัวข้อการประเมิน น้อยท่ีสุดหรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับ
การแก้ไข มากน้อยเพียงใด 

6.13% 15.34% 44.79
% 

33.74
% 

68.81 
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I28 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 79.00 

หัวข้อการประเมิน น้อยท่ีสุดหรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เผ้าระวังการทุจริต 1.23% 5.52% 48.47% 44.79% 79.08 

ตรวจสอบการทุจริต 0.61% 7.36% 45.40% 46.63% 79.47 

ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต 1.23% 8.59% 44.17% 46.01% 78.44 
 

I29 หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ท้ังภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน 
เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

77.21 

หัวข้อการประเมิน น้อยท่ีสุดหรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบของ
ฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
ไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

0.61% 10.43% 46.01% 42.94% 77.21 
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I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 69.04 

หัวข้อการประเมิน น้อยท่ีสุดหรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก 1.84% 14.11% 55.21% 28.83% 70.48 

สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ 0.61% 19.63% 53.99% 25.77% 68.42 

มั่นใจว่าจะมีการด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา 0.62% 13.58% 56.79% 29.01% 71.54 

มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 2.45% 23.93% 47.85% 25.77% 65.72 
 

E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 85.23 

หัวข้อการประเมิน น้อยท่ีสุดหรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด 3.73% 0.83% 34.02% 61.41% 84.48 

เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 2.97% 0.85% 31.78% 64.41% 85.98 
 

E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออ่ืน ๆ อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด 90.42 

หัวข้อการประเมิน น้อยท่ีสุดหรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ 
ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออ่ืน 
ๆ อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด 

0.00% 1.26% 26.47% 72.27% 90.42 
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E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือ
บิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด 

90.16 

หัวข้อการประเมิน    น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มาก
น้อยเพียงใด 

0.00% 0.85% 28.09% 71.06% 90.16 

 

E4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพื่อแลกกับการ
ปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 

100.00 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

เงิน 0.00% 100.00% 100.00 

ทรัพย์สิน 0.00% 100.00% 100.00 

ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง เป็นต้น 0.00% 100.00% 100.00 
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E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด 89.31 

หัวข้อการประเมิน น้อยท่ีสุดหรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการด าเนินงาน โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวม
เป็นหลัก มากน้อยเพียงใด 

0.84% 0.84% 28.15% 70.17% 89.31 

 

E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 86.95 

หัวข้อการประเมิน น้อยท่ีสุดหรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 3.06% 2.18% 27.51% 67.25% 86.40 

มีช่องทางหลากหลาย 2.63% 3.51% 22.81% 71.05% 87.49 
 

E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 87.88 

หัวข้อการประเมิน น้อยท่ีสุดหรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงาน
หรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่าง
ชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

1.34% 2.23% 28.13% 68.30% 87.88 
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E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่ 96.43 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การ
ให้บริการ หรือไม่ 

96.43% 3.57% 96.43 

 

E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 90.10 

หัวข้อการประเมิน น้อยท่ีสุดหรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบ
ค าถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

0.89% 1.79% 23.66% 73.66% 90.10 

 

E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ 90.63 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ 90.63% 9.38% 90.63 
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E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 89.01 

หัวข้อการประเมิน น้อยท่ีสุดหรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการ
ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 

0.45% 3.18% 25.45% 70.91% 89.01 

 

E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 86.88 

หัวข้อการประเมิน น้อยท่ีสุดหรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุง
วิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การ
ให้บริการดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

1.80% 2.25% 29.73% 66.22% 86.88 

 

E13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ 98.20 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ 

98.20% 1.80% 98.20 
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E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/
การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

88.05 

หัวข้อการประเมิน น้อยท่ีสุดหรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ 
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การ
ให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

0.90% 4.50% 24.32% 70.27% 88.05 

 

E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด 90.47 

หัวข้อการประเมิน น้อยท่ีสุดหรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมาก
ขึ้น มากน้อยเพียงใด 

0.00% 1.80% 25.23% 72.97% 90.47 
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ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O1 โครงสร้าง 
 

100.00 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร 
 

100.00 

O3 อ านาจหน้าที่ 
 

100.00 

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน 

 
100.00 

O5 ข้อมูลการติดต่อ 
 

100.00 

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

100.00 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 

100.00 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O8 Q&A 
 

100.00 

O9 Social Network 
 

100.00 
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ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 
แผนการด าเนนิงาน 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O10 แผนด าเนินงานประจ าปี 
 

100.00 

O11 รายงานการก ากับ
ติดตามการด าเนินงาน
ประจ าปี รอบ 6 เดือน 

 
100.00 

O12 รายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 

 
100.00 

การปฏิบัติงาน 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

 
100.00 

การให้บริการ 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการ
ให้บริการ 

 
100.00 

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ 

ถ้าหน่วยงานมีการน าเสนอสถิติโดยจ าแนกตามบริการหลักของหน่วยงาน จะ
ท าให้เห็นภาพรวมของหน่วยงานมากขึ้น 

100.00 
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ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O16 รายงานผลการส ารวจ
ความพึงพอใจการ
ให้บริการ 

 
100.00 

O17 E-Service 
 

100.00 

 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี 

 
100.00 

O19 รายงานการก ากับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปี รอบ 6 เดือน 

 
100.00 

O20 รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 

 
100.00 

 
 
 
 



24 
 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ 

 
100.00 

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ 

 
100.00 

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 

 
100.00 

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประจ าปี 

 
100.00 

 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O25 นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

 
100.00 

O26 การด าเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
100.00 
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ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 
100.00 

O28 รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจ าปี 
 

 
100.00 

 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 

100.00 

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 

100.00 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจ าปี 
 

100.00 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
 

100.00 

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
 

100.00 
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ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O34 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
 

100.00 

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
 

100.00 

 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 
 

100.00 

O37 การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 

100.00 

 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
 

100.00 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี 
 

100.00 

O40 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต
ประจ าปี รอบ 6 เดือน 

-ไม่พบข้อมูลผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน
ของปี 63 - หน่วยน าเสนอเพียงบันทึกเรียน
อธิการบดี ซึ่งเป็นเอกสารที่ยังไม่มีการลงนาม 
และ เป็นเอกสารปี 62 

0.00 

O41 รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี - หน่วยงานควรน าเสนอบันทึก เรียน
อธิการบดี เพื่อรายงานผลการด าเนินการฯ ปี 
62 แต่เป็นเอกสารที่ยังไม่มีการลงนามใดๆ ทั้ง
จากฝ่ายงานที่เสนอเรื่อง หรืออธิการบดีเอง 

100.00 

 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 

100.00 

O43 การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 

 
100.00 
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ข้อมูลผูต้อบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
อาย ุ ชาย หญิง อื่นๆ 

ต่ ากว่า 20 ปี 19 22 0 

20 – 30 ปี 47 60 0 

31 – 40 ปี 19 21 0 

41 – 50 ปี 5 11 0 

51 – 60 ปี 3 5 0 

มากกว่า 60 ปี 2 0 0 

ระดับการศึกษา ชาย หญิง อื่นๆ 

ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า 0 1 0 

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 44 52 0 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 9 10 0 

ปริญญาตรหีรือเทียบเท่า 27 46 0 

สูงกว่าปริญญาตร ี 15 10 0 

อื่น ๆ 0 0 0 

ติดต่อหน่วยงาน ชาย หญิง อื่นๆ 
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อาย ุ ชาย หญิง อื่นๆ 

บุคคลทั่วไป 74 88 0 

หน่วยงานของรัฐ 9 19 0 

องค์กรธุรกิจ 9 7 0 

อื่น ๆ 3 5 0 
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ผู้ตอบแบบวัดการรับรูข้องผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายใน (IIT) 

อายุ ชาย หญิง อ่ืนๆ 

ต่ ากว่า 20 ปี 0 1 0 

20 - 30 ปี 6 17 0 

31 - 40 ปี 16 33 0 

41 - 50 ปี 10 28 0 

51 - 60 ปี 2 13 0 

มากกว่า 60 ปี 0 1 0 

ระดับการศึกษา ชาย หญิง อ่ืนๆ 

ประถมศึกษาหรือต ากว่า 0 3 0 

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 4 0 0 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 2 2 0 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 7 41 0 

สูงกว่าปริญญาตรี 21 46 0 
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อายุ ชาย หญิง อ่ืนๆ 

อ่ืน ๆ 0 1 0 

 
 สภาพแวดล้อมการท างานของเจ้าหน้าที่ในหหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 2563 
จ านวนบุคลากร 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน(ปี)จ านวน(คน)เพศชายเพศหญิงเพศอ่ืนๆ1 - 5 ปีุ6 - 10 ปี11 - 20 ปี มากกว่า 20 ปี 
 
ความสุขในการท างาน 

 
 
 
 

 0.00% 

 0.00% 

 73.23% 

 26.77% 
  
ติดต่อหน่วยงานส านักงาน ป.ป.ช.ส านักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเลขที่ 361 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 
ติดต่อสอบถามได้ที่ Line @ITAS  © Copyright 2020 
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ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุ 

จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประจ าปี 2563” ที่ก าหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับ
การประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ภายในปี 2565 พบว่า ผลคะแนนการประเมินหน่วยงานของท่านจาก 3 แบบวัด คือ แบบวัดการ
รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จ านวนทั้งสิ้น 
10 ตัวชี้วัด มีแบบวัดที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) คือ แบบวัด EIT และ OIT ซึ่งสะท้อนคุณภาพการให้บริการประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการให้บริการผ่านระบบ e-service ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และง่ายต่อการเข้าถึง ส่วน
แบบวัดที่มีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 85) คือ แบบวัด IIT จึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป 
ดังต่อไปนี้ แบบวัด IIT เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ การใช้จ่ายงบประมาณและทรัพย์สินของราชการ โดยยึดระเบียบ
ปฏิบัติและกฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมทั้งหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงควรด าเนินการดังนี้  

1) การปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการให้บริการอย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมิน
ประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการได้โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งก าหนด
มาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณ ให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ  

2) การใช้งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่าย
งบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน ตลอดจนการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ าเสมอ  

3) การใช้อ านาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล จัดท ารายละเอียดของต าแหน่งงาน (job description) และเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  

4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดท าคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบการก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน 
และการลงโทษอย่างเคร่งครัด  

5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานเพื่อประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม มีจิตสาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชน
อย่างเต็มก าลังความสามารถ โดยจัดท ามาตรการการป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิด
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการท างานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก ที่ส าคัญ ต้องมีการพัฒนา
ทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการ
ติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 


