
มาตรการขับเคลือ่นการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายใน มจธ. (o42) 
 

สวนที่  1   เหตุผลและความจำเปนในการดำเนินการ 

 มหาวิทยาลัยฯ ไดเขารวมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน
ภายรัฐตั้งแตป พ.ศ. 2559  โดยในป พ.ศ.2562 มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส อยูในระดับสูงมาก 
รอยละ 85.21  โดยมีผลประเมินคะแนนตั้งแตป 2560 – 2562 ดังนี้ 

 

คะแนนผลประเมินจำแนกตามแหลงขอมูล  
แหลงขอมลูของคะแนนการสำรวจ ป 2560 ระดับ ป 2561 ระดับ ป 2562 ระดับ 
1  ผูรับบริการหรือผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย (External - EIT) 73.83 สูง 84.03 สูงมาก 80.19 สูงมาก 
2  กลุมบุคลากรภายใน (Internal - IIT) 79.82 สูง 80.32 สูงมาก 81.21 สูงมาก 
3  ขอมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ  (Evidence-based 
- EBIT) 

65.91 สูง 86.36 สูงมาก 91.96 สูงมาก 

คะแนนภาพรวม 76.98 สูง 80.13 สูงมาก 85.21 สูงมาก 

    ผาน  ผาน A 
 
ดัชนีประเมิน ป 2560 ระดับ ป 2561 ระดับ ป 2562 ระดับ 
1  ความโปรงใส (Transparency Index) 82.26 สูงมาก 94.83 สูงมาก  

 
เปลี่ยน 

เปน 10 ตัวช้ีวัด 

2  ความพรอมรับผดิ (Accountability Index) 73.30 สูง 88.93 สูงมาก 
3  ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
(Corruption – Free Index) 

88.81 สูงมาก 59.24 ปานกลาง 

4  วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร (Integrity Culture 
Index) 

51.73 ปาน
กลาง 

72.79 สูง 

5  คุณธรรมการทำงานในหนวยงาน (Work Integrity 
Index) 

81.04 สูงมาก 82.16 สูงมาก 

คะแนนภาพรวม ดัชนีคุณธรรมและความโปรงใส 76.98 สูง 80.13 สูงมาก 85.21 ผาน A 
 

คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด ป 2562 
 

อันดับ ตัวช้ีวัด คะแนน 

1 การปองกันการทุจริต 100.00 

2 การปฏิบัติหนาท่ี 87.60 

3 การเปดเผยขอมูล 83.93 

4 การใชอำนาจ 83.54 

5 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 82.95 

6 คุณภาพการดำเนินงาน 82.92 

7 การใชงบประมาณ 80.33 

8 การใชทรัพยสินของราชการ 77.61 

9 การแกไขปญหาการทุจริต 77.01 

10 การปรับปรุงการทำงาน 74.72 



 แมวาคะแนนภาพรวมในรอบปประเมิน 2562  มหาวิทยาลัยจะผานการประเมินดวยคะแนน 85.21 
คะแนน แตเม่ือเปรียบเทียบกับหนวยงานอ่ืน หรือเม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑผานในป 2563 ท่ีจะตองผานในระดับ
คะแนน 85.00 คะแนนแลวเปนท่ีนากังวลมาก  จึงจำเปนอยางมากท่ีจะตองมีการปรับปรุงหรือหาแนวทางบริหาร
จัดการผลการปฏิบัติงานตาง ๆของมหาวิทยาลัยใหดีขึ้น เพ่ือใหผูรับบริการทั้งภายในและภายนอกมีความเขาใจ 
และเห็นภาพที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานที่โปรงใส ตรวจสอบไดทั้งดานกระบวนการทำงานและดานการเปดเผย
ขอมูลของมหาวิทยาลัยมากข้ึน  
 

สวนที่  2  รายละเอียดการวิเคราะหประเด็นขอบกพรองหรือจุดออนที่จะตองไดรับการแกไข 

2.1 ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน ITA ตอผลการประเมินป 2562 ในภาพรวม มีดังนี้ 
หนวยงานมีคะแนน IIT อยูในระดับดี (Good)  
บงชี้ใหเห็นวาหนวยงานมีแนวโนมการดำเนินงานที่เปนไปตามหลักการความโปรงใสและมีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน โดยบุคลากรสวนใหญยังเชื่อมั่นและแสดงความไววางใจที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารที่มุงสูการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางมีประสิทธิผล   
สิ่งท่ีควรเปนประเด็นการพัฒนาสำหรับหนวยงานท่ีไดคะแนนในระดับดี คือ  
1) ควรปฏิบัติงาน/ใหบริการแกผูมาติดตอทุกคนอยางเทาเทียม  
2) การสรางการรับรูเก่ียวกับแผนการใชจายงบประมาณรายจายประจำป 
3) เปดโอกาสใหบุคลากรภายในหนวยงาน มีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ  
4) จัดใหมีชองทางเพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสียภายในสามารถแจงเบาะแสอันควรสงสัย โดยมีมาตรการคุมครองผู
รองเรียน ขอมูลของผูรองเรียนจะตองถูกเก็บรักษาไวเปนความลับ  
    
ในสวนของ EIT มีคะแนนอยูในระดับดี (Good)  
ชี้ใหเห็นวาประชาชนหรือผูรับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดำเนินงานของหนวยงานวายึดหลักตาม
มาตรฐาน ข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกำหนดไว  โดยมีการใหขอมูลท่ีชัดเจนแกผูรับบริการอยางตรงไปตรงมา ไมนำ
ผลประโยชนของพวกพองอยูเหนือผลประโยชนสาธารณะ และไมพบวามีการเรียกรับสินบน ทั้งที่เปนเงิน 
ทรัพยสิน และผลประโยชนอ่ืน ๆ ท่ีอาจคำนวณเปนเงินได   
สิ่งที่ควรเปนประเด็นการพัฒนาสำหรับหนวยงานที่ไดคะแนนในระดับดี โดยควรดำเนินการอยางเขมขนมากข้ึน 
คือ ควรมีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจน รองลงมาคือการเผยแพรขอมูล
ของหนวยงานที่เขาถึงงาย ไมซับซอน และมีชองทางหลากหลาย นอกจากนี้ ควรพัฒนาการดำเนินงาน/การ
ใหบริการของหนวยงาน โดยเปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอหรือผูมีสวนไดสวนเสียเขาไปมีสวนรวมเพ่ือ
ปรับปรุงการดำเนินงาน การบริการใหเกิดความโปรงใส ปรับปรุงวิธีการและข้ันตอนการทำงานใหดีข้ึน  
 

หนวยงานมีคะแนน OIT อยูในระดับดีมาก (Very Good)  
โดยมีการวางระบบท่ีดีเพ่ือเปดเผยขอมูลตาง ๆ ของหนวยงานใหสาธารณชนไดรับทราบอยางเปนปจจุบัน ซ่ึงการ
เผยแพรขอมูลท้ังหมดแสดงถึงความพยายามของหนวยงานท่ีจะปองกันการทุจริตในหนวยงานใหลดนอยลงหรือไม
สามารถเกิดข้ึนได  ท้ังนี้  
หากหนวยงานวางแผนการดำเนินงานในสวนที่ยังมีขอติดขัดอยูบางเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลสาธารณะในชุด
ขอมูลยอยโดยเฉพาะชุดขอมูลดานการบริหารงาน ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่พบวายังไมเผยแพรเปนปจจุบันมากที่สุดเม่ือ
เทียบกับตัวชี้วัดอ่ืน ๆ  นาจะทำใหหนวยงานสามารถยกระดับตนเองสูระดับดีมากไดในอนาคตอันใกล 
 
 



2.2 ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง จากการนำผลการประเมินเสนอตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 
จากขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสำหรับรอบปประเมิน 2562 มหาวิทยาลัยฯ เล็งเห็นถึงความมีสวนรวมของ
บุคลากรทุกประเภท เพื่อการรวมดำเนินการตามนโยบายที่มีประสิทธิภาพและการสื่อสารภายในองคกรอยาง
ทั ่วถึง และใหเกิดวัฒนธรรมการปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ เกิดความสุจริตทั ้งระบบการบริหารจัดการท้ัง
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงนำผลการประเมิน ITA ป 2562 เสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย แจงเพ่ือ
รับทราบและขอคำแนะนำในการดำเนินการ โดยอธิการบดี และประธานคณะกรรมการดานคุณธรรมและความ
โปรงใส มจธ. นำเสนอผลการประเมิน ITA ตอสภามหาวิทยาลัย เมื่อคราวการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 
ครั้งท่ี  243 วันพุธท่ี 6 พฤศจิกายน 2562  ท้ังนี้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เสนอใหประเด็นท่ีปรับปรุงให
ดีข้ึนในปตอไป ดังนี้ 

1) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เนนเรื ่องคุณธรรมและความโปรงใสใน
สถาบันอุดมศึกษา อาจตองใหความสำคัญเรื่องนี้มากขึ้น ขณะนี้มหาวิทยาลัยอยูระหวางจัดทำ (ราง) ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยฯ วาดวยธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงกำหนดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลและจริยธรรม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 
เพ่ือกำกับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย             
 2) ดานการเปดเผยขอมูล มีตัวชี้วัดยอยที่ มจธ. ไมไดรับคะแนน เชน การบริหารงาน แผนการดำเนินงาน 
และรายงานผลการดำเนินงานประจำป การบริหารเงินงบประมาณ แผนการใชจายงบประมาณประจำป และรายงาน
ผลการใชจายงบประมาณประจำป เนื่องจากลิงคขอมูลไมสามารถเปดได ขณะนี้ไดยายไปไวบน cloud services 
เพื่อใหระบบมีความเสถียรมากขึ้น และยังมีดานการปรับปรุงการทำงานที่ไดคะแนนนอย เชน การเปดโอกาสให
ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน ซ่ึงจะนำไปแกไขตอไป   

3)  มหาวิทยาลัยอาจหาวิธีสื่อสาร/ประชาสัมพันธขอมูลตาง ๆ ใหบุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยาง
ท่ัวถึง เพ่ือประโยชนในการตอบแบบสอบถามอยางถูกตองและชัดเจนตอไป 
 
2.3  การวิเคราะหจุดออนจากคะแนนตามตัวช้ีวัด  
คณะกรรมการเฉพาะกิจ ITA  โดยฝายเลขานุการ ไดวิเคราะหรวบรวมจุดออน จุดแข็งท่ีจะตองปรับปรุงพัฒนาใหดี
ข้ึน  โดยจำแนกขอมูลไดดังตอไปนี้   

 
  ตัวชี้วัด            คะแนนเฉลี่ย       จุดออนท่ีพบ 

IIT (แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน)  
1. การปฏิบัติหนาท่ี      87.60 
2. การใชงบประมาณ      80.33  
3. การใชอำนาจ       83.54  
4. การใชทรัพยสินของราชการ             77.61   ตองวิเคราะหหาจุดออน 
5. การแกไขปญหาการทุจริต     77.01            ตองวิเคราะหหาจุดออน 

 

EIT (แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก) 
 

6. คุณภาพการดำเนินงาน                                              82.92  
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร      82.95  
8. การปรับปรุงการทำงาน      74.72             ตองวิเคราะหหาจุดออน 

     OIT (แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ) 
9. การเปดเผยขอมูล      83.93   ปญหาการลิงคขอมูล 
10. การปองกันการทุจริต              100.00 

https://itas.nacc.go.th/report/rpt0201?year=2019&departmentId=312#tab-indicator-550
https://itas.nacc.go.th/report/rpt0201?year=2019&departmentId=312#tab-indicator-550
https://itas.nacc.go.th/report/rpt0201?year=2019&departmentId=312#tab-indicator-564
https://itas.nacc.go.th/report/rpt0201?year=2019&departmentId=312#tab-indicator-564
https://itas.nacc.go.th/report/rpt0201?year=2019&departmentId=312#tab-indicator-574
https://itas.nacc.go.th/report/rpt0201?year=2019&departmentId=312#tab-indicator-574
https://itas.nacc.go.th/report/rpt0201?year=2019&departmentId=312#tab-indicator-581
https://itas.nacc.go.th/report/rpt0201?year=2019&departmentId=312#tab-indicator-581
https://itas.nacc.go.th/report/rpt0201?year=2019&departmentId=312#tab-indicator-597
https://itas.nacc.go.th/report/rpt0201?year=2019&departmentId=312#tab-indicator-597
https://itas.nacc.go.th/report/rpt0201?year=2019&departmentId=312#tab-indicator-597
https://itas.nacc.go.th/report/rpt0201?year=2019&departmentId=312#tab-indicator-608
https://itas.nacc.go.th/report/rpt0201?year=2019&departmentId=312#tab-indicator-608
https://itas.nacc.go.th/report/rpt0201?year=2019&departmentId=312#tab-indicator-608
https://itas.nacc.go.th/report/rpt0201?year=2019&departmentId=312#tab-indicator-616
https://itas.nacc.go.th/report/rpt0201?year=2019&departmentId=312#tab-indicator-616


        จากการวิเคราะหเบื้องตน พบวามีตัวชี้วัด 4 ดานท่ีมีคะแนนต่ำกวาเกณฑ นอยกวา 80 คะแนน แตเนื่องจาก
เกณฑผานอยูท่ี 85 คะแนน ดังนี ้ในตัวชี้วัดท่ีต่ำกวา 85 คะแนน จึงถูกนำมาวิเคราะหหาประเด็นจุดออนดวย  

 
2.4 การวิเคราะหรายละเอียดจุดออน จำแนกตามตัวช้ีวัดรายขอ  

หลักในการวิเคราะห เลือกหัวขอการประเมินท่ีมีผลคะแนนต่ำกวา 80 คะแนน  เพ่ือนำมาวิเคราะหหา 
แนวทางแกไข  ท้ังนี้ขอท่ีมีคะแนนต่ำ คือ ขอท่ีทำตัวอักษรสีแดงไว  มีดังนี้ 
 

IIT  1.  การปฏิบัติหนาท่ี  คะแนนเฉล่ีย  87.60       

I1 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกผูมาติดตอ ตามประเด็นดังตอไปนี้ 
มากนอยเพียงใด   

78.05  

หัวขอการประเมิน 
นอยท่ีสุด

หรือไมมีเลย 
นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

โปรงใสเปนไปตามข้ันตอนท่ีกำหนด 1.64% 3.28% 45.90% 49.18% 80.58 

โปรงใสเปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 1.69% 5.93% 56.78% 35.59% 75.53 
 

I2 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกผูมาติดตอท่ัว ๆ ไป กับผูมาติดตอท่ี
รูจักเปนการสวนตัวเทาเทียมกัน มากนอยเพียงใด  

76.26  

หัวขอการประเมิน 
นอยท่ีสุด

หรือไมมีเลย 
นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงาน/ 

ใหบริการแกผูมาติดตอท่ัวไป กับผูมาติดตอ

ท่ีรูจักเปนการสวนตัวเทาเทียมกัน มากนอย

เพียงใด 

0.83%  8.26%  56.20%  34.71%  76.26 

I3 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานตามประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร  76.75  

หัวขอการประเมิน 
นอยท่ีสุด 

หรือไมมีเลย 
นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

มุงผลสำเร็จของงาน 0.00%  3.28%  49.18%  47.54%  81.32 

ใหความสำคัญกับงานมากกวาธุระสวนตัว 0.00%  1.65%  63.64%  34.71%  76.66 

พรอมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิด

จากตนเอง 

1.64%  9.84%  57.38%  31.15%  72.26 

 

I4 บุคลกรในหนวยงานของทาน มีการเรียกรับสิ่งดังตอไปนี้ จากผูมาติดตอ เพ่ือแลกกับ
การปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ หรือไม  

     97.83  

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน 

เงิน 1.64% 98.36% 98.91 

ทรัพยสิน 1.64% 98.36% 98.91 

https://itas.nacc.go.th/report/rpt0201?year=2019&departmentId=312#tab-indicator-597
https://itas.nacc.go.th/report/rpt0201?year=2019&departmentId=312#tab-indicator-597


I4 บุคลกรในหนวยงานของทาน มีการเรียกรับสิ่งดังตอไปนี้ จากผูมาติดตอ เพ่ือแลกกับ
การปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ หรือไม  

     97.83  

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน 

ประโยชนอ่ืน ๆ ท่ีอาจคำนวณเปนเงินได เชน การลดราคา 

การรับความบันเทิง เปนตน 

4.10% 95.90% 95.65 

 

I5 ในชวงเทศกาลหรือวาระสำคัญตาง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรใน
หนวยงานของทาน มีการรับสิ่งดังตอไปนี ้นอกเหนือจากการรบัโดยธรรมจรรยา หรือไม  

98.55 

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน 

เงิน 0.82%  99.18%  100.00 

ทรัพยสิน 2.46%  97.54%  97.83 

ประโยชนอ่ืน ๆ ท่ีอาจคำนวณเปนเงินได เชน การลดราคา 

หรือรับความบันเทิง เปนตน 

2.46%  97.54%  97.83 

 

I6 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการใหสิ่งดังตอไปนี้ แกบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน 
เพ่ือสรางความสัมพันธท่ีดีและคาดหวังใหมีการตอบแทนในอนาคต หรือไม  

98.19 

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน 

เงิน 0.83%  99.17%  100.00 

ทรัพยสิน 1.65%  98.35%  98.91 

ประโยชนอ่ืน ๆ เชน การยกเวนคาบริการ การอำนวยความ

สะดวกเปนกรณีพิเศษ เปนตน 

4.13%  95.87%  95.65 

 

บทสรุปท่ีไดจากการวิเคราะห  IIT เรื่องการปฏิบัติหนาท่ี 
1. ผูตอบซ่ึงเปนบุคลากรภายใน  ไมเขาใจในเกณฑคำถาม และไมเขาใจในบริบทของการทำงานบริการ 

จำเปนท่ีจะตองมีการใหความรูเก่ียวกับเกณฑ IIT 
2. มหาวิทยาลัยอาจตองเนนย้ำเรื่องการปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากร ใหแสดงภาพลักษณของการทำงานอยาง

จริงจังเนนการทำงานตามข้ันตอน และระยะเวลาท่ีกำหนด รวมท้ังจัดการใหบริการบุคลากรภายในอยาง
เสมอภาคทุกหนวยงาน   

3. ประเด็นการตอบคำถามบุคลากรยังมีความลังเลในการตอบ มาก และมากท่ีสุด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IIT  2.  การใชจายงบประมาณ  คะแนนเฉล่ีย  80.33      

I7 ทานรูเก่ียวกับแผนการใชจายงบประมาณประจำปของหนวยงานของทาน มากนอย 
เพียงใด  

64.60  

หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุด 

หรือไมมีเลย 

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

ทานรูเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณ

ประจำปของหนวยงานของทาน มากนอย

เพียงใด 

2.75%  23.85%  51.38%  22.02%  64.60 

 

I8 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด  
 
80.39  

หัวขอการประเมิน 
นอยท่ีสุด 

หรือไมมีเลย 
นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

คุมคา 0.00%  9.17%  45.87%  44.95%  78.75 

ไมบิดเบือนวัตถุประสงคของงบประมาณท่ีตั้งไว 0.92%  2.75%  45.87%  50.46%  82.03 
 

I9 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพ่ือประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอย
เพียงใด  

88.12 

หัวขอการประเมิน 

นอยท่ีสุด

หรือไมมี

เลย 

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพ่ือ

ประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอย

เพียงใด 

70.64% 24.77% 3.67% 0.92% 88.12 

 

I10 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงินท่ีเปนเท็จ เชน คาทำงานลวงเวลา คาวัสดุ
อุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด  

88.48  

หัวขอการประเมิน 
นอยท่ีสุด

หรือไมมีเลย 
นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงิน 

ท่ีเปนเท็จ เชน คาทำงานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ 

หรือคาเดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด 

71.30%  24.07%  3.70%  0.93%  88.48 



 
I11 หนวยงานของทาน มีการจัดซ้ือจัดจาง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะ
ดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด  

87.95  

หัวขอการประเมิน 
นอยท่ีสุด

หรือไมมีเลย 
นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

โปรงใส ตรวจสอบได 0.00%  1.82%  35.45%  62.73%  87.79 

เอ้ือประโยชนใหผูประกอบการรายใดรายหนึ่ง 70.91%  23.64%  2.73%  2.73%  88.11 
 

I12 หนวยงานของทาน เปดโอกาสใหทาน มีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจาย

งบประมาณ ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด  
72.46  

หัวขอการประเมิน 
นอยท่ีสุด 

หรือไมมีเลย 
นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

สอบถาม 1.82%  10.00%  46.36%  41.82%  75.85 

ทักทวง 1.82%  13.64%  48.18%  36.36%  72.59 

รองเรียน 3.64%  16.36%  47.27%  32.73%  68.95 
 

บทสรุปท่ีไดจากการวิเคราะห  IIT เรื่องการใชจายงบประมาณ 
1. คะแนนเรื่องการรับรูในการใชจายงบประมาณของมหาวิทยาลัยนอยท่ีสุดกวาทุกหมวด (64.60%) 
2. แนวปฏิบัติใหมหนวยงานทุกระดับ ควรมีการสื่อสารเรื่องการใชจายงบประมาณในหนวยงานอยาง

เปดเผย โปรงใสและตรวจสอบได และแสดงขอมูลท่ีชัดเจนมากข้ึน 
3. ควรมีกลไกในการเปดโอกาสใหบุคลากรในหนวยงานมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจาบงบประมาณ 

โดยเฉพาะแจงชองทางการรองเรียนใหกับบุคลากรทราบ หากมีเรื่องท่ีตองการรองเรียนหรือใหคำแนะนำ  
 

IIT  3.  การใชอำนาจ  คะแนนเฉล่ีย  83.54     

I13 ผูบังคับบัญชาของทาน มอบหมายงานแกทานอยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด  73.38  

หัวขอการประเมิน 
นอยท่ีสุด 

หรือไมมีเลย 
นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

ผูบังคับบัญชาของทาน มอบหมายงานแกทาน 

อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 

1.79%  5.36%  66.96%  25.89%  73.38 

 
I14 ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงาน มากนอยเพียงใด  

 
72.63  

หัวขอการประเมิน 
นอยท่ีสุด 

หรือไมมีเลย 
นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

ตามระดับคุณภาพของผลงาน มากนอยเพียงใด 

0.89%  9.82%  60.71%  28.57%  72.63 



I15 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให
ทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด  

73.74  

หัวขอการประเมิน 
นอยท่ีสุด 

หรือไมมีเลย 
นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับ 

การฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให

ทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 

0.89%  8.04%  62.50%  28.57%  73.74 

 
I16 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการสั่งการใหทานทำธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชา มากนอย
เพียงใด  

96.41  

หัวขอการประเมิน 
นอยท่ีสุดหรือ 

ไมมีเลย 
นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

ผูบังคับบัญชาของทาน มีการสั่งการใหทานทำ

ธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชา มากนอยเพียงใด 

90.18%  9.82%  0.00%  0.00%  96.41 

I17 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการสั่งการใหทานทำในสิ่งท่ีไมถูกตองหรือมีความเสี่ยงตอการ
ทุจริต มากนอยเพียงใด  

97.49 

หัวขอการประเมิน 
นอยท่ีสุด 

หรือไมมีเลย 
นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

ผูบังคับบัญชาของทาน มีการสั่งการใหทานทำใน   

สิ่งท่ีไมถูกตองหรือมีความเสี่ยงตอการทุจริต   

มากนอยเพียงใด 

91.07%  8.04%  0.89%  0.00%  97.49 

 
I18 การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของทาน มีลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด  

 
87.61  

หัวขอการประเมิน 
นอยท่ีสุด 

หรือไมมีเลย 
นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

ถูกแทรกแซงจากผูมีอำนาจ 55.75%  33.63%  8.85%  1.77%  81.24 

มีการซ้ือขายตำแหนง 94.69%  4.42%  0.88%  0.00%  98.92 

เอ้ือประโยชนใหกลุมหรือพวกพอง 61.06%  28.32%  8.85%  1.77%  82.67 
 

บทสรุปท่ีไดจากการวิเคราะห  IIT เรื่องการใชจายอำนาจ 
ในเรื่องการใชอำนาจของผูบังคับบัญชา มีจุดออนใน 3 เรื่อง ไดแก 
1. การมอบหมายงานอยางเปนธรรมใหกับบุคลากร 
2. การประเมินผลตามคุณภาพของงาน 
3. การเปนธรรมในการคัดเลือกผูรับการอบรม พัฒนา หรือการใหทุนการศึกษา 

 

 



IIT  4.  การใชทรัพยสินของทางราชการ  คะแนนเฉล่ีย  77.61    

I19 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสินของราชการไปเปนของสวนตัว หรือ
นำไปใหกลุมหรือพวกพอง มากนอยเพียงใด  

89.96  

หัวขอการประเมิน 
นอยท่ีสุด

หรือไมมีเลย 
นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสิน

ของราชการไปเปนของสวนตัว หรือนำไปใหกลุม 

หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 

70.54%  27.68%  1.79%  0.00%  89.96 

 

I20 ข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสินของราชการไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน  
มีความสะดวก มากนอยเพียงใด  

64.33  

หัวขอการประเมิน 
นอยท่ีสุด

หรือไมมีเลย 
นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

ข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสินของ

ราชการไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน  

มีความสะดวก มากนอยเพียงใด 

3.57%  15.18%  70.54%  10.71%  64.33 

I21 กรณีท่ีตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงานของ
ทาน มีการขออนุญาตอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด  

76.27  

หัวขอการประเมิน 
นอยท่ีสุด

หรือไมมีเลย 
นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

กรณีท่ีตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการ     

ไปใชปฏบัิติงาน บุคลากรในหนวยงานของทาน   

มีการขออนุญาตอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด 

0.89%  7.14%  57.14%  34.82%  76.27 

 
 

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพยสินของราชการไปใช โดยไมไดขออนุญาต
อยางถูกตอง จากหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด  

96.05  

หัวขอการประเมิน 
นอยท่ีสุด

หรือไมมีเลย 
นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพยสิน

ของราชการไปใช โดยไมไดขออนุญาตอยาง  

ถูกตอง จากหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด 

86.61%  13.39%  0.00%  0.00%  96.05 

 



I23 ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เก่ียวกับการใชทรัพยสินของราชการท่ีถูกตอง 
มากนอยเพียงใด  

67.17  

หัวขอการประเมิน 
นอยท่ีสุด

หรือไมมีเลย 
นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน 

เกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการท่ีถูกตอง 

มากนอยเพียงใด 

3.57%  16.96%  58.93%  20.54%  67.17 

 
I24 หนวยงานของทาน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ เพ่ือ
ปองกันไมใหมีการนำไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด  

71.86  

หัวขอการประเมิน 
นอยท่ีสุด

หรือไมมีเลย 
นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

หนวยงานของทาน มีการกำกับดูแลและ

ตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ เพ่ือ

ปองกันไมใหมีการนำไปใชประโยชนสวนตัว 

กลุม หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 

1.80%  14.41%  51.35%  32.43%  71.86 

 

บทสรุปท่ีไดจากการวิเคราะห  IIT เรื่องการใชทรัพยสินของทางราชการ 
1. บุคลากรของมหาวิทยาลัยไมมีการนำทรัพยสินของราชการไปเปนของสวนตัว หรือนำไปใหกลุมหรือพวก

พอง 

2. ข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสินของราชการไปใชปฏิบัติงานในหนวยงาน อาจมีความสะดวกไม

เพียงพอ  

3. บุคลากรควรมีการรับรูเรื่องแนวปฏิบัติเก่ียวกับการใชทรัพยสินของทางราชการท่ีถูกตอง 

4. ควรสรางกลไกสื่อสารใหบุคลากรรับรู เรื่องการกำกับดูแล ตรวจสอบการใชทรัพยสินของทางราชการ   

 

 

 

 

 

 

 

 



IIT  5.  การแกปญหาการทุจริต  คะแนนเฉล่ีย  77.01  
 

I25 ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสำคัญกับการตอตานการทุจริต มากนอย
เพียงใด  

 
  85.97 

หัวขอการประเมิน 
นอยท่ีสุด

หรือไมมีเลย 
นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ให

ความสำคัญกับการตอตานกทุจริต มากนอย

เพียงใด 

0.92%  3.67%  33.94%  61.47%  85.97 

 

I26 หนวยงานของทาน มีการดำเนินการ ดังตอไปนี้ หรือไม  79.35 

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน 

ทบทวนนโยบายหรือมาตรการปองกันการทุจริตในหนวยงานให

มีประสิทธิภาพ 

81.48%  18.52%  84.78 

จัดทำแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ

หนวยงาน 

72.22% 27.78% 73.91 

 

I27 ปญหาการทุจริตในหนวยงานของทาน ไดรับการแกไข มากนอยเพียงใด  75.49  

หัวขอการประเมิน 
นอยท่ีสุด

หรือไมมีเลย 
นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

ปญหาการทุจริตในหนวยงานของทาน ไดรับการ

แกไข มากนอยเพียงใด 

1.87%  11.21%  46.73%  40.19%  75.49 

 

I28 หนวยงานของทาน มีการดำเนินการดังตอไปนี้ ตอการทุจริตในหนวยงาน มากนอย
เพียงใด  

77.51  

หัวขอการประเมิน 
นอยท่ีสุด 

หรือไมมีเลย 
นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

เฝาระวังการทุจริต 2.78%  9.26%  41.67%  46.30%  78.73 

ตรวจสอบการทุจริต 0.93%  11.11%  41.67%  46.30%  78.35 

ลงโทษทางวินัย 2.78%  12.96%  40.74%  43.52%  75.45 
 
 

I29 หนวยงานของทาน มีการนำผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ท้ังภายในและภายนอก
หนวยงาน ไปปรับปรุงการทำงาน เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน มากนอยเพียงใด  

72.18  

หัวขอการประเมิน 
นอยท่ีสุด

หรือไมมีเลย 
นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

หนวยงานของทาน มีการนำผลการตรวจสอบ

ของฝายตรวจสอบ ท้ังภายในและภายนอก

2.80%  17.76%  42.06%  37.38%  72.18 



 
 

I29 หนวยงานของทาน มีการนำผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ท้ังภายในและภายนอก
หนวยงาน ไปปรับปรุงการทำงาน เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน มากนอยเพียงใด  

72.18  

หัวขอการประเมิน 
นอยท่ีสุด

หรือไมมีเลย 
นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

หนวยงาน ไปปรับปรุงการทำงาน เพ่ือปองกัน

การทุจริตในหนวยงาน มากนอยเพียงใด 

 

I30 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตท่ีจะเกิดข้ึนในหนวยงานของทาน ทานมีความคิดเห็น
ตอประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร  

71.57  

หัวขอการประเมิน 
นอยท่ีสุด 

หรือไมมีเลย 
นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

สามารถรองเรียนและสงหลักฐานไดอยางสะดวก 2.75%  11.01%  46.79%  39.45%  74.39 

สามารถติดตามผลการรองเรียนได 2.75%  18.35%  44.04%  34.86%  70.00 

ม่ันใจวาจะมีการดำเนินการอยางตรงไปตรงมา 2.75%  11.93%  46.79%  38.53%  73.29 

ม่ันใจวาจะปลอดภัยและไมมีผลกระทบตอตนเอง 6.42%  12.84%  51.38%  29.36%  68.00 
 
 

บทสรุปท่ีไดจากการวิเคราะห  IIT เรื่องการแกปญหาการทุจริต 
1. บุคลากรบางสวนยังไมทราบวามหาวิทยาลัย มีการจัดทำแผนการปองกันและปราบปรามทุจริต 
2. บุคลากรบางสวนยังไมทราบเรื่องการแกไขปญหาทุจริตของมหาวิทยาลัย 
3. บุคลากรบางสวนยังไมทราบวามหาวิทยาลัยมีการเฝาระวัง ตรวจสอบ และมีการลงโทษเรื่องการทุจริต 
4. บุคลากรยังไมทราบวามหาวิทยาลัยนำผลการตรวจสอบไปปรับปรุงการทำงาน  
5. บุคลากรยังมีความไมม่ันใจในเรื่องการรองเรียน การสงหลักฐานการรองเรียน การติดตามผลการ

รองเรียน การดำเนินการจัดการเรื่องรองเรียน และความปลอดภัยจากผลกระทบเม่ือทำการรองเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



EIT  6.  คุณภาพการดำเนินงาน    คะแนนเฉล่ีย 82.92  
 

E1 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน ตามประเด็นดังตอไปนี้ 
มากนอยเพียงใด  

79.86  

หัวขอการประเมิน 
นอยท่ีสุด 

หรือไมมีเลย 
นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

โปรงใสเปนไปตามข้ันตอนท่ีกำหนด 0.00%  2.00%  56.00%  42.00%  80.18 

โปรงใสเปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 0.00%  1.00%  60.00%  39.00%  79.53 
 

E2 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน กับผูมาติดตออ่ืน ๆ 
อยางเทาเทียมกันมากนอยเพียงใด  

77.17  

หัวขอการประเมิน 
นอยท่ีสุด 

หรือไมมีเลย 
นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ ปฏิบัติงาน/

ใหบริการแกทาน กับผูมาติดตออ่ืน ๆ อยางเทา

เทียมกันมากนอยเพียงใด 

0.00%  6.00%  57.00%  37.00%  77.17 

 

E3 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ ใหขอมูลเก่ียวกับการดำเนินการ/ใหบริการแกทาน
อยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล มากนอยเพียงใด  

83.78  

หัวขอการประเมิน 
นอยท่ีสุด

หรือไมมีเลย 
นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ ใหขอมูล 

เก่ียวกับการดำเนินการ/ใหบริการแกทานอยาง 

ตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล  

มากนอยเพียงใด 

0.00%  5.00%  39.00%  56.00%  83.78 

 

 

 

E4 ในระยะเวลา 1 ปท่ีผานมา ทานเคยถูกเจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอรองขอใหจาย
หรือใหสิ่งดังตอไปนี้ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ หรือไม  

100.00  

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน 

เงิน 0.00% 100.00% 100.00 

ทรัพยสิน 0.00% 100.00% 100.00 

ประโยชนอ่ืน ๆ ท่ีอาจคำนวณเปนเงินได เชน การลดราคา  

การใหความบันเทิง เปนตน 

0.00% 100.00% 100.00 

 



E5 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชนของประชาชนและสวนรวม
เปนหลัก มากนอยเพียงใด  

73.81  

หัวขอการประเมิน 
นอยท่ีสุด

หรือไมมีเลย 
นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึง

ประโยชนของประชาชนและสวนรวมเปนหลัก มาก

นอยเพียงใด 

0.00%  12.00%  55.00%  33.00%  73.81 

 

 

EIT  7.  ประสิทธิภาพการส่ือสาร    คะแนนเฉล่ีย 82.95 

E6 การเผยแพรขอมูลของหนวยงานท่ีทานติดตอ มีลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด  80.46  

หัวขอการประเมิน 
นอยท่ีสุด

หรือไมมีเลย 
นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

เขาถึงงาย ไมซับซอน 0.00%  6.00%  45.00%  49.00%  81.13 

มีชองทางหลากหลาย 1.00%  7.00%  44.00%  48.00%  79.79 
 

E7 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบอยาง

ชัดเจน มากนอยเพียงใด  
76.87  

หัวขอการประเมิน 
นอยท่ีสุด 

หรือไมมีเลย 
นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือ

ขอมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจน มาก

นอยเพียงใด 

1.00% 2.00% 63.00% 34.00% 76.87 

E8 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีชองทางรับฟงคำติชมหรือความคิดเห็นเก่ียวกับการ

ดำเนินงาน/การใหบริการ หรือไม  
89.00  

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน 

หนวยงานท่ีทานติดตอ มีชองทางรับฟงคำติชมหรือความ

คิดเห็นเก่ียวกับการดำเนินงาน/การใหบริการ หรือไม 

89.00% 11.00% 89.00 

 



E9 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการชี้แจงและตอบคำถาม เม่ือมีขอกังวลสงสัยเก่ียวกับการ

ดำเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด  
86.43  

หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุด 

หรือไมมีเลย 

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการชี้แจงและตอบ

คำถาม เม่ือมีขอกังวลสงสัยเก่ียวกับการ

ดำเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 

0.00% 4.00% 33.00% 63.00% 86.43 

 

E10 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาท่ีใน

หนวยงานหรือไม  

82.00  

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน 

หนวยงานท่ีทานติดตอ มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของ

เจาหนาท่ีในหนวยงานหรือไม 

82.00% 18.00% 82.00 

 

 
EIT  8.  การปรับปรุงการทำงาน    คะแนนเฉล่ีย   74.72  
 
E11 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การ
ใหบริการใหดีข้ึนมากนอยเพียงใด  

 
 
 
67.58  

หัวขอการประเมิน 
นอยท่ีสุด 

หรือไมมีเลย 
นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ มีการ
ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การใหบริการให
ดีข้ึนมากนอยเพียงใด 

2.00%  6.00%  80.00%  12.00%  67.58 

 

E12 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและข้ันตอนการดำเนินงาน/การใหบริการดี
ข้ึน มากนอยเพียงใด  

65.86  

หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุด 
หรือไมมีเลย 

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและ
ข้ันตอนการดำเนินงาน/การใหบริการดีข้ึน มาก
นอยเพียงใด 

2.00%  13.00%  71.00%  14.00%  65.86 



E13 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหเกิด
ความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน หรือไม  

99.00  

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน 
หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการนำเทคโนโลยีมาใชในการ
ดำเนินงาน/การใหบริการ ใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน 
หรือไม 

99.00%  1.00%  99.00 

 
E14 หนวยงานท่ีทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขา
ไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การใหบริการของหนวยงานไดดีข้ึน มาก
นอยเพียงใด  

 
68.39  

หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุด 
หรือไมมีเลย 

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

หนวยงานท่ีทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ  
ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียเขาไปมีสวนรวม 
ในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให 
บริการของหนวยงานไดดีข้ึน มากนอยเพียงใด 

3.00% 23.00% 40.00% 34.00% 68.39 

 
E15 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหมีความโปรงใส
มากข้ึน มากนอยเพียงใด  

72.77  

หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุด
หรือไมมีเลย 

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงการ
ดำเนินงาน/การใหบริการ ใหมีความโปรงใสมาก
ข้ึน มากนอยเพียงใด 

0.00% 17.00% 48.00% 35.00% 72.77 

 

บทสรุปท่ีไดจากการวิเคราะห  EIT 8.  การปรับปรุงการทำงาน    
1. บุคคลภายนอกไมทราบถึงการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การใหบริการใหดีข้ึนของพนักงาน 
2. บุคคลภายนอก ไมทราบวาหนวยงานท่ีติดตอดวย มีการปรับปรุงวิธีการและข้ันตอนการดำเนินงาน/การ

ใหบริการดีข้ึน มากนอยเพียงใด 
3. บุคคลภายนอกไมทราบวา มจธ. เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียเขาไปมี 

สวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การใหบริการของหนวยงานไดดีข้ึน มากนอยเพียงใด 
4. บุคคลภายนอกไมทราบวามีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหมีความโปรงใสมากข้ึน มาก

นอยเพียงใด 
 

 

 

 



OIT   9.  การเปดเผยขอมูล คะแนนเฉล่ีย     83.93  
ตัวช้ีวัดยอยท่ี  9.1   ขอมูลพ้ืนฐาน  

ขอมูลพ้ืนฐาน 

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 
O1 โครงสราง  100.00 
O2 ขอมูลผูบริหาร  100.00 

O3 อำนาจหนาท่ี  100.00 

O4 แผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนาหนวยงาน  100.00 

O5 ขอมูลการติดตอ  100.00 

O6 กฎหมายท่ีเก่ียวของ  100.00 
 

ขาวประชาสัมพันธ  

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 
O7 ขาวประชาสัมพันธ  100.00 

 

การปฏิสัมพันธขอมูล  

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 
O8 Q&A  100.00 
O9 Social Network  100.00 

 

ตัวช้ีวัดยอยท่ี  9.2  การบริหารงาน 

แผนการดำเนนิงาน  

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 
O10 แผนดำเนินงานประจำป ลิงคเปดไมได ตรวจสอบวันท่ี  

3 ส.ค. 2562 
0.00 

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน 
ประจำป รอบ 6 เดือน 

ลิงคเปดไมได ตรวจสอบวันท่ี  
3 ส.ค. 2562 

0.00 

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำป ลิงคเปดไมได ตรวจสอบวันท่ี  
3 ส.ค. 2562 

0.00 

 

การปฏิบัติงาน  

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 
O13 คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  100.00 

 

 

 



การใหบริการ 

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 
O14 คูมือหรือมาตรฐานการใหบริการ  100.00 
O15 ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ   100.00 
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการ 

ใหบริการ  
 100.00 

O17 E-Service  100.00 
 

ตัวช้ีวัดยอยท่ี  9.3   การบริหารเงินงบประมาณ  

แผนการใชจายงบประมาณประจำป  

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 
O18 แผนการใชจายงบประมาณประจำป ลิงคเปดไมได ตรวจสอบวันท่ี  

3 ส.ค. 2562 
0.00 

O19 รายงานการกำกับติดตามการใชจาย 
งบประมาณประจำป รอบ 6 เดือน 

ลิงคเปดไมได ตรวจสอบวันท่ี  
3 ส.ค. 2562 

0.00 

O20 รายงานผลการใชจายงบประมาณประจำป ลิงคเปดไมได ตรวจสอบวันท่ี  
3 ส.ค. 2562 

0.00 

 

การจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ  

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 
O21 แผนการจัดซ้ือจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสด ุ  100.00 

O22 ประกาศตาง ๆ เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางหรือการ
จัดหาพัสดุ 

 100.00 

O23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 
รายเดือน 

 100.00 

O24 รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ
ประจำป  

 100.00 

 

ตัวช้ีวัดยอยท่ี  9.4   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 
O25 นโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคล  100.00 

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

 100.00 

O27 หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  100.00 

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจำป 

 100.00 



ตัวช้ีวัดยอยท่ี  9.5   การสงเสริมความโปรงใส งใส  

การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต  

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต  100.00 

O30 ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริต  100.00 
O31 ขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตประจำป  100.00 

 

การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม  

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 
O32 ชองทางการรับฟงความคิดเห็น  100.00 

O33 การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม  100.00 

 
OIT 10.   การปองกันทุจริต         คะแนนเฉล่ีย  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 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำป  100.00 

O37 การดำเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต   100.00 

  

  

การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร  

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 
O38 การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร  100.00 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O39 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตประจำป   100.00 

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ
ปองกันการทุจรติประจำป รอบ 6 เดือน  

 100.00 

O41 รายงานผลการดำเนินการปองกันการทุจริต
ประจำป 

 100.00 



ตัวช้ีวัดยอยท่ี 10.2   มาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต  

มาตรการภายในเพ่ือสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริต  

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O42 มาตรการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ  100.00 

O43 มาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม  100.00 

  O44 มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซ้ือจัด
จาง  

 
100.00 

O45 มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต  100.00 
O46 มาตรการปองกันการรับสินบน   100.00 
O47 มาตรการปองกันการขัดกันระหวาง

ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 
 

100.00 

O48 มาตรการตรวจสอบการใชดุลยพินิจ  100.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนที่ 3  สรุปประเด็นจดุออนและแนวทางการแกไขจุดออน และขอเสนอแนวทางดำเนินการ 

สรุปจุดดอยและประเด็นท่ีพบจุดออน และขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแกไข  แบบสำรวจผูมีสวนไดสวนเสียภายใน IIT 
 

ตัวช้ีวัด / ประเด็นการประเมิน หัวขอท่ีมีจุดดอย/จุดท่ีตองปรับปรงุ ขอเสนอแนะการดำเนินการ ผูรับผิดชอบดำเนินการ 

 ตัวช้ีวัดท่ี 2 การใชจายงบประมาณ  I7 การสื่อสารช้ีแจงผลการดำเนินงานและการบริหารงบประมาณ
ตอผูปฏิบัติงานในหนวยงานทุกคน ทุกระดับช้ัน อยางชัดเจน 
เปดเผย เปนประจำทุกป   
(ไดคะแนน 64.10)  

ทุกหนวยงานใหมีจัดทำสรุปผลการดำเนินงานและ
งบประมาณเพ่ือสื่อสารใหบุคลากรภายในทราบ 

คณะ/สำนัก-สถาบัน/   
สำนักงาน/สำนักงานยุทธศาสตร 
คณะกรรมการ ITA 

 ตัวช้ีวัดท่ี 1 การปฏิบัติหนาท่ี  I2 การปฏิบัติงาน/ใหบริการแกผูมาติดตอท่ัว ๆ ไป กับผูมาติดตอ
ท่ีรูจักเปนการสวนตัวเทาเทียมกัน   
(ไดคะแนน 76.26)  

ควรปลูกฝงใหบุคลากรเขาใจถึงการบริการทุกคน
อยางเทาเทียมกัน 

 คณะทำงาน Code of   
 Conduct /สำนักงาน  
 พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ตัวช้ีวัดท่ี 4 การใชทรัพยสินของทางราชการ I20 ข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสินของราชการไปใช
ปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน มีความสะดวก มากนอยเพียงใด 
(ไดคะแนน 64.33)  

ทบทวนวิธีการ/ข้ันตอนในการยืมทรัพยสินของ มจธ. 
ประกาศใชในหนวยงานทุกหนวยงาน 
สรางควารูความเขาใจใหบุคลากรใหม รวมท้ังลูกคา
ท่ีมารับบริการไดรับทราบแนวปฏบัิติของ
มหาวิทยาลยั 

คณะ/สำนัก-สถาบัน/   
สำนักงาน และคณะกรรมการ PI 

 I21 ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เก่ียวกับการใช
ทรัพยสินของราชการท่ีถูกตอง มากนอยเพียงใด (ไดคะแนน 
67.17)  

 

ตัวช้ีวัดท่ี 5 การแกไขปญหาการทุจริต I26 หนวยงานของทาน มีการจัดทำแผนงานดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน (ไดคะแนน 73.91) 

ในระดับ มจธ. มีแลว ควรขยายผลไปสูระดับหนวยงาน
คณะสำนักสถาบัน ใหรับรูมากข้ึน  

คณะกรรมการ ITA สื่อสาร
ประชาสมัพันธไปหนวยงานยอย 

 I30 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตท่ีจะเกิดข้ึนในหนวยงาน
ของทาน ทานมีความคิดเห็นอยางไร สามารถรองเรียนและสง
หลักฐานไดอยางสะดวก สามารถติดตามเรื่องรองเรยีนได มั่นใจ
วาจะมีการดำเนินงานท่ีตรงไปตรงมา มั่นใจวาจะปลอดภัยและไม
มีผลกระทบตอตนเอง (ไดคะแนน 71.57)  

สรางการรับรู และทำความเขาใจกับบุคลากรใน
หนวยงานถึงการจัดการกรณีพบเรือ่งรองเรียน บทลงโทษ
กรณีเกิดการทุจริตในหนวยงาน และใหมั่นใจวามี
กระบวนการท่ีโปรงใสไมมผีลกระทบตอผูรองเรยีน 

ผูบังคับบัญชาทุกระดับ /
สำนักงานบริหารทรัพยากร
บุคคล/สำนักงานนิติการ/
สำนักงานอำนวยการ/
คณะกรรมการ ITA  



สรุปจุดดอยและประเด็นท่ีพบจุดออน และขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแกไข  แบบสำรวจผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก EIT 
 

ตัวช้ีวัด / ประเด็นการประเมิน หัวขอท่ีมีจุดดอย/จุดท่ีตองปรับปรงุ ขอเสนอแนะการดำเนินการ ผูรับผิดชอบดำเนินการ 

 ตัวช้ีวัดท่ี 6 คุณภาพการดำเนินงาน E2 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแก
ทาน กับผูมาตดิตออ่ืน ๆ อยางเทาเทียมกันมากนอยเพียงใด 
(คะแนน 77.17)  

สื่อสารและปฏิบัตติามแนวทางการใหบริการอยางเสมอ
ภาคใหผูรับบริการภายนอกทราบ  

ผูบริหารทุกระดับ/คณะทำงาน 
Code of Conduct /สำนักงาน  
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 E5 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึง
ประโยชนของประชาชนและสวนรวมเปนหลัก มากนอยเพียงใด               
(ไดคะแนน 73.81) 

ตองมีการประชาสัมพันธหรือมีสื่อท่ีแสดงถึงการบริการ
เชิงคุณภาพ คำนึงถึงประโยชนสวนรวมใหผูมาติดตอ
รับทราบและเขาใจมากข้ึน /สรางความเขาใจเรื่อง COI 

ผูบริหารทุกระดับ/คณะทำงาน 
Code of Conduct /
คณะทำงาน PI 

 ตัวช้ีวัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลท่ี
สาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด            
(ไดคะแนน 76.87)   

หนวยงานทุกระดับตองมีการประชาสัมพันธกิจกรรมหรือ
ขอมูลเพ่ิมเติมมากข้ึน 

กลุมงานสื่อสารเชิงกลยุทธและ
การตลาด 

ตัวช้ีวัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน E11 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงคุณภาพ
การปฏิบัติงาน/การใหบริการใหดข้ึีนมากนอยเพียงใด (ไดคะแนน 
67.58) 

ควรมีการปรับปรุงคณุภาพการปฏบัิติงาน/ใหบริการท่ี
ลูกคาเห็นไดอยางชัดเจนข้ึน 

กลุมงานสื่อสารเชิงกลยุทธและ
การตลาด/คณะทำงาน PI 

 E12 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและข้ันตอน
การดำเนินงาน/การใหบริการดีข้ึน มากนอยเพียงใด (ไดคะแนน 
65.86) 

หนวยงานควรมีการสื่อสารเรื่องการปรับปรุงวิธีการและ
ข้ันตอนการดำเนินงานมากข้ึน  

กลุมงานสื่อสารเชิงกลยุทธและ
การตลาด/คณะทำงาน PI 

 E14 หนวยงานท่ีทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ 
หรือผูมสีวนไดสวนเสียเขาไปมสีวนรวม ในการปรับปรุง
พัฒนาการดำเนินงาน/การใหบริการของหนวยงานไดดีข้ึน มาก
นอยเพียงใด (ไดคะแนน 68.39)  

ควรสื่อสารและเชิญผูมีสวนไดสวนเสียเขามารวมใน
กิจกรรมของ มจธ. หรือกิจกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการงานของ มจธ.  

ทุกหนวยงานรวมกัน 

 E15 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การ
ใหบริการ ใหมีความโปรงใสมากข้ึน มากนอยเพียงใด  
(ไดคะแนน 72.77)  

แตละหนวยงานตองมีความชัดเจนในการใหบริการลูกคา
ดวยความโปรงใสมากข้ึน มีการสื่อสารประชาสมัพันธใน
สิ่งท่ีดำเนินการ  

 ทุกหนวยงานรวมกัน 



สรุปจุดดอยและประเด็นท่ีพบจุดออน และขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแกไข  แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ OIT และประเด็นอ่ืน ๆ  
 

ตัวช้ีวัด / ประเด็นการประเมิน หัวขอท่ีมีจุดดอย/จุดท่ีตองปรับปรงุ ขอเสนอแนะการดำเนินการ ผูรับผิดชอบดำเนินการ 

 ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.2 การบริหารงาน การดำเนินงาน O10 ขอมูลแผนการดำเนินงานประจำป 
O11 ขอมูลรายงานการกำกับติดตามประจำปรอบ 6 เดือน 
O12 รายงานการดำเนินงานประจำป 
ขอมูลไมลิงคกับระบบ OIT ของ ITA    

 ตรวจสอบ และระวังเรื่องการปรบัปรุงเว็บไซตของ  
 หนวยงาน เพ่ือปองกันการไมเช่ือมโยงของขอมูล 

คณะทำงาน ITA และทีมเลขา
ทำขอมูลประเมิน 

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
แผนการใชจายงบประมาณประจำป  

O18 ขอมูลแผนการใชจายงบประมาณประจำป 
O19 ขอมูลรายงานการกำกับติดตามการใชจายงบประมาณ  
       ประจำปรอบ 6 เดือน 
O20 รายงานผลการใชจายงบประมาณประจำป 
ขอมูลไมลิงคกับระบบ OIT ของ ITA    

ประเด็นอ่ืน ๆ ท่ีพบจากการประเมิน การตอบแบบสำรวจน้ี ผูตอบสวนใหญมักจะนึกถึงบริบทหรือ
การดำเนินงานในสวนหนวยงานท่ีตนเองสังกัด หรือในสวนของ
หนวยงานท่ีตนเองรับบริการ ซึ่งเปนหนวยงานยอยภายใน
มหาวิทยาลยั คำตอบข้ึนอยูกับการรับทราบบางเรื่อง หรือไม
ทราบท้ังหมด และผูตอบบางทานไมไดทราบการดำเนินการใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัฯ ตองหากลไกในการสื่อสารผลการ
ปฏิบัติงานผานสื่อ ผานชองทางตาง ๆ เพ่ือใหลูกคาทุก
ประเภทรับรูและเขาใจบริบทการทำงานของ
มหาวิทยาลยั มีชองทางการสื่อสารท่ีชัดเจน เหมาะสม
กับลูกคาแตละประเภท เพ่ือใหลูกคารับทราบวา
มหาวิทยาลยัใสใจในการบริการลกูคาอยางสุจรติ 
โปรงใสและตรวจสอบได   

กลุมงานสื่อสารเชิงกลยุทธและ
การตลาด ในเรื่องการ
ประชาสมัพันธ 
 
 

 ขอสังเกต คำตอบของคำถาม ใหตอบ 4 ระดับ มากท่ีสดุ  มาก 
นอย และนอยท่ีสดุ ขอท่ีไดคะแนนนอยกวา 80 คะแนน  
สวนมากผูตอบจะลังเล ระหวางการตอบมากท่ีสุด หรือมาก  
สวนใหญเลือกตอบ “มาก” เหมือนไมแนใจ เพราะอาจไมเห็น
พฤติกรรมท่ีชัดเจน   

หนวยงานตาง ๆ รวมกัน
ปรับปรุงงานและปฏิบัติงาน
อยางโปรงใส ตรวจสอบได 



สวนที่ 4  ขอสรุปเร่ืองมาตรการการขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสจาก    
            คณะกรรมการ ITA  
 
 หลังจากไดขอสรุปจุดออนและจุดดอยจากการวิเคราะหผลการประเมินประจำป 2562 แลว ไดนำเสนอ
ประธานคณะกรรมการ ITA  เพื ่อพิจารณา  ประธานคณะกรรมการขอใหจัดประชุมคณะกรรมการ ITA ซ่ึง
ประกอบดวยผูบริหารหรือตัวแทนของหนวยงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมการรองรับการประเมินประจำป 
2563  รับทราบเกณฑการประเมินป 2563 รับทราบจุดออนจากการประเมิน และรวมกันผลักดันการดำเนินการ
ประเมินคุณธรรมความโปรงใส  ในวันท่ี 20 มีนาคม 2563  (ปรากฎตามเอกสารเชิญประชุมและเอกสารประกอบการ
ประชุม แนบทาย)  

ผลสรุปจากการประชุมในวันท่ี 20 มีนาคม 2563  คณะกรรมการรับทราบผลการประเมินป 2562 รวมกัน
ใหความคิดเห็นเรื่องจุดออน จุดดอยท่ีควรแกไขจากการประเมินปกอน  คณะกรรมการ ITA มีความเห็นวาแนวทาง
ที่นำเสนอเพื่อปรับปรุงแกไขในแตละตัวชี้วัดนั้น อยูในแผนปองกันและปราบปรามทุจริตประจำปอยูแลว และ
อยู ในมาตรการสงเสริมความโปรงใสท่ีอธิการบดีประกาศไวเปนแนวทางเมื ่อเดือนพฤษภาคม 2562 เปน
มาตราการ 7 มาตรการ  ไดแก มาตรการการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ มาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม  
มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต  มาตรการปองกันการ
รับสินบน  มาตรการปองกันความขัดแยงทางดานผลประโยชน (Conflict of Interest)  มาตรการตรวจสอบการใช
ดุลพินิจในการปฏิบัติหนาท่ี  ซ่ึงมีแนวปฏิบัติท่ีแตละหนวยงานกำลังดำเนินการอยู   

คณะกรรมการ ITA มีความเห็นและขอเสนอแนะเพ่ือการดำเนินการ ดังนี้ 
1) จากจุดออน จุดดอยท้ังหมดและแนวทางในการแกไขจุดออนตามท่ีเสนอนั้น แตละหนวยงานจะรับ 

นำไปรวมกันแกไขปรับปรุงตามที่เสนอ  และมีความเห็นพองตองกันวาปญหาสวนใหญที่พบเกิดจากการสื่อสาร
องคกรอยางไมทั่วถึง พนักงานหรือผูมีสวนไดสวนเสียไมสามารถเขาถึงขอมูลของมหาวิทยาลัยได  แมวาขณะนี้
มหาวิทยาลัยจะไดจัดทำเนื้อหา สาระของการประเมินคุณธรรมความโปรงใสไวที่เว็บไซต ITA บนเว็บไซตหลักของ
มหาวิทยาลัยแลว ที ่ URL https://ita.kmutt.ac.th/faq.php   ดังนั ้นจึงควรนำเว็บไซต ITA มาใชใหเปน
ประโยชน โดยเสนอแนวทางแกปญหาเรงดวนดานการสื่อสาร เรื่องราวของ ITA และนำสาระของขอที่เปน
จุดออน จุดดอยในแตละขอชี้แจงใหพนักงานหรือลูกคาภายนอกรับทราบ ในลักษณะของคำถามคำตอบที่พบ
บอย (FAQ) เพิ ่มเติมลงในเว็บไซต ITA  โดยมอบฝายเลขานุการที่ประชุม ITA ดำเนินการรวมกับสำนัก
คอมพิวเตอรใหเสร็จส้ินภายในเดือนเมษายน 2563  
 

2)   การเตรียมการสรางความเขาใจในเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส เพื่อนำไปสูการ
ปฏิบัติของหนวยงานภายใน มจธ.  คณะกรรมการ ITA มีความเห็นสอดคลองกับการท่ีอธิการบดีไดมีบันทึก
ขอความติดตอขอเรียนเชิญผูทรงคุณวุฒิจากสำนักงาน ป.ป.ช. มาใหความรูความเขาใจในเรื่องการบริหารงานดวย
ความโปรงใสลงสูการปฏิบัติ โดยจะจัดบรรยายในที่ประชุมผูบริหารของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบดวยทีมบริหาร 
คณบดี ผูอำนวยการสถาบัน ผูอำนวยการสำนักงาน นิติกร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจาง เปนตน โดยกำหนดวันที่จัดบรรยายในวันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น.  โดยมีเปาหมายใหมี
การถายทอดความเขาใจในแนวทางการปองกันการทุจริตไปสูการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดวัฒนธรรมการทำงานและการ
บริหารมหาวิทยาลัยท่ีสอดคลองไปกับการเปนสังคมสุจริตในอนาคตอยางตอเนื่อง    
     

3)  การพบประชาคมของอธิการบดี โดยการเดินสายประกาศนโยบายในการบริหารมหาวิทยาลัยดวยความ
ซ่ือสัตย สุจริตตรวจสอบได และรับทราบปญหาจากการปฏิบัติงานตาง ๆ เพ่ือหาแนวทางชวยเหลือนั้น ไมวาจะเปน
การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยดวยความซื่อสัตย สุจริตของอธิการบดีและทีมผูบริหาร 

https://ita.kmutt.ac.th/faq.php


ในป 2563 ซึ่งเปนปที่มหาวิทยาลัยครอบรอบ 60 ป  การดำเนินการเดินสายประกาศนโยบายอยางตอเนื่องเปนสิ่ง
หนึ่งมี่จะชวยสรางความมีสวนรวม อีกทั้งยังชวยแกปญหาการสื่อสารใหกับบุคลากรภายในไดทราบในเรื่องการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยและเกิดความเขาใจในเรื่องการบริหารงานดวยคุณธรรมและความโปรงใส โครงการซ่ึง
อธิการบดีรวมกับสภาคณาจารย มจธ. จัดโครงการพบปะประชาคมที่เรียกวา SIT&SIP อยางตอเนื่องนั้นควรเปน
แนวทางหนึ่งท่ีควรมีการจัดดำเนินการทุก ๆป   

จากขอสรุปขางตน คณะกรรมการ ITA เสนอวาเนื่องจากระยะเวลาที่จะเขาสูการประเมิน ITA มี
ชวงเวลาที่จำกัดประกอบกับปนี้เกิดสถานการณโควิด 19 จึงเสนอให 3 เรื่องนี้เปนลำดับสำคัญเบื้องตนที่ควร
กำกับและติดตามใหนำไปสูการปฏิบัติได สวนการดำเนินการตามมาตรการท้ัง 7 มาตรการ และแผนการปองกัน
และปราบปรามทุจริตก็ใหมีการรวบรวมรายงานผลงาน ซึ่งผลการดำเนินงานนั้นสามารถตอบปญหาจุดออน
ของแตละตัวช้ีวัดได  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจ
ดานคุณธรรมและความโปรงใส มจธ.

(ITA 2563)

20  มีนาคม  2563 



นโยบายและแผนการบูรณาการการขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกนัและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560–2564)

ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  (ประเด็นท่ี 5)ยุทธศาสตรชาติ ระยะ  20 ป

ที่มาของ ITA : เช่ือมโยงยุทธศาสตรการปองกันการทุจริต

นโยบายรัฐบาล
• ปรับปรุงกฎหมาย / กระบวนการยุติธรรม
• ราชการแผนดินมีธรรมาภิบาล/ปองกันทุจริต

ประเด็นปฏิรูป คสช.
• แกปญหาทุจริต/คอรณรัปช่ัน
• พัฒนาคุณธรรม/จริยธรรม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ (ฉบับท่ี 12)
• ยุทธศาสตรท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

ครม. มีมติเห็นชอบ ยุทธศาสตรชาติ วาดวย 
การปองกันและปราบปรามการทุจริต 

เมื่อ 11 ตุลาคม  2559

หนวยงานแปลงแนวทางสูการปฏิบัติ
ครม. มีมติเห็นชอบ

เมื่อ 23 มกราคม 2561

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป

แผนปฏิบัติการประจําป



กรอบแนวคิดในการกําหนดการปองกันการทุจริตของ มจธ.

แผนปฏิบัติการปองกัน และ                    
ปราบปราบทุจริต มจธ.                            
ประจําป 2562 - 2565

วิเคราะหความเสี่ยง/โอกาสเกิด                     
การทุจริต/ผลประโยชนทับซอน 

แนวนโยบาย/เจตจํานง                   
ของผูบริหารมหาวิทยาลัย 

แผนกลยุทธ มจธ. ฉบับที่ 12                             
(พ.ศ. 2560–2564)

แผนพัฒนา มจธ.ระยะยาว 20 ป           
พ.ศ. 2560-2579

(KMUTT Roadmap 2036) 

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน และ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่12 (พ.ศ. 2560 – 2564)

ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ                      
การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ                     

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย

ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ  (ประเด็นท่ี 5)

• สังคมมีพฤติกรรมรวมตานการทจุริตในวงกวาง 
• เกิดวัฒนธรรมทางการเมอืงมุงตานการทจุริตในทุกภาคสวน
• การทุจริตถกูยับยั้งอยางเทาทนัดวยนวัตกรรม กลไกปองกนั

การทุจริตและระบบบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภบิาล
• การปราบปรามการทุจริตและบงัคับใชกฎหมาย มีความ

รวดเร็ว เปนธรรม และไดรับความรวมมือจากประชาชน
• ดัชนีการรับรูการทุจริตของไทยมคีาคะแนนในระดบัสูงข้ึน

การบริหารจัดการ มจธ. 

ดวยคุณธรรมและความโปรงใส



เปาหมายและความคาดหวัง
ในการปองกันและปราบปรามทุจริตของ มจธ.

1) พัฒนากลไกการปฏิบัติงานปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางมีประสิทธิภาพ

2) สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต

3) สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต

1) มหาวิทยาลัยมีกลไกการปฏิบัติงานปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางมีประสิทธิภาพ

2) บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต

3) บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมตอตานการทุจริต



การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของภาครัฐ  : ITA

 รัฐบาลมอบหมายสํานักงานปองกันและปราบปรามทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)  

จัดการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสภาครัฐ เปนประจําทุกป 

โดย มจธ. เขารวมประเมิน ITA ต้ังแตป 2559 เปนตนมา

 การประเมิน ITA ในปจจุบัน สํานักงานอํานวยการ เปนหนวยงานประสานการ

ประเมินในภาพรวม โดยมีคณะกรรมการเฉพาะกิจ ITA  รวมดําเนินการในการ

ผลักดัน 

 การตรวจประเมินใชการประเมินจากขอมูลพื้นฐานบนเวบ็ไซตของ มจธ. (40%)

และจากการตอบแบบสํารวจของบุคลากรภายใน (30%)  จากการตอบแบบ

สํารวจของลูกคาภายนอก (30%) 



เอกสารสํานักงาน ป.ป.ช. 



เอกสารสํานักงาน ป.ป.ช. 



เอกสารสํานักงาน ป.ป.ช. 



เอกสารสํานักงาน ป.ป.ช. 



การประเมิน จําแนกตามประเภทเครื่องมือ  3 ประเภท 10 ตัวช้ีวัด



น้ําหนัก และ ขอคําถาม



ผาน
ผาน

คะแนน และ ระดับผลการประเมิน 

ผาน 

ผาน 

เอกสารสํานักงาน ป.ป.ช. 



ผลการประเมิน ITA ท่ีผานมา ยอนหลังป 2559 - 2562
คะแนนผลประเมินจําแนกตามแหลงขอมูล  

แหลงขอมูลของคะแนนการสํารวจ ป 2559 ระดับ ป 2560 ระดับ ป 2561 ระดับ ป 2562 ระดับ 
1  ผูรับบริการหรือผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย (External - EIT)   93.85 สูงมาก 73.83 สูง 84.03 สูงมาก 80.19 สูงมาก 
2  กลุมบุคลากรภายใน (Internal - IIT) 76.39 สูง 79.82 สูง 80.32 สูงมาก 81.21 สูงมาก 
3  ขอมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ  
    (Evidence-based - EBIT) 

53.49 ปานกลาง 65.91 สูง 86.36 สูงมาก 91.96 สูงมาก 

คะแนนภาพรวม 75.70 สูง 76.98 สูง 80.13  สูงมาก 85.21 สูงมาก 
      ผาน  ผาน A 

 

 

ดัชนีประเมิน ป 2559 ระดับ ป 2560 ระดับ ป 2561 ระดับ ป 2562 ระดับ 
1  ความโปรงใส (Transparency Index) 59.39 ปานกลาง 82.26 สูงมาก    94.83   สูงมาก  

 
เปล่ียน 

เปน 10 ตัวช้ีวัด 

2  ความพรอมรับผิด (Accountability Index) 74.12 สูง 73.30 สูง 88.93   สูงมาก 
3  ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  
    (Corruption – Free Index) 

99.20 สูงมาก 88.81 สูงมาก 59.24 ปานกลาง 

4  วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร (Integrity Culture 
Index) 

70.89 ปานกลาง 51.73 ปานกลาง 72.79 สูง 

5  คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน (Work Integrity 
Index) 

76.37 สูงมาก 81.04 สูงมาก 82.16 สูงมาก 

คะแนนภาพรวม ดัชนีคุณธรรมและความโปรงใส 75.70 สูง 76.98 สูง 80.13 สูงมาก 85.21 ผาน A 
คะแนนประเมินของ มจธ. ในป 2560 อยูในระดับ 48 จาก 81 หนวยงาน 
 
 
 
 
 



ผลการประเมิน ITA ท่ีผานมา (ป 2562)

คะแนนประเมิน 85.21 ระดับผลการประเมิน A



ขอเสนอแนะ และ ขอสังเกต เพื่อการแกไขปรับปรุงจากผูประเมินฯ 
1) ควรปฏิบัติงาน/ใหบริการแกผูมาติดตอทุกคนอยางเทาเทียม 

2) การสรางการรับรูเก่ียวกับแผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําป

3) เปดโอกาสใหบุคลากรภายในหนวยงาน มีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ 

4) จัดใหมีชองทางเพ่ือใหผูมีสวนไดสวนเสียภายในสามารถแจงเบาะแสอันควรสงสัย  โดยมีมาตรการคุมครองผูรองเรียน  

ขอมูลของผูรองเรียนจะตองถูกเก็บรักษาไวเปนความลับ    

ควรมีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจน 

รองลงมาคือการเผยแพรขอมูลของหนวยงานท่ีเขาถึงงาย ไมซับซอน และมีชองทางหลากหลาย 

นอกจากน้ี ควรพัฒนาการดําเนินงาน/การใหบริการของหนวยงาน โดยเปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอหรือผูมี

สวนไดสวนเสียเขาไปมีสวนรวมเพ่ือปรับปรุงการดําเนินงาน การบริการใหเกิดความโปรงใส ปรับปรุงวิธีการและ

ข้ันตอนการทํางานใหดีข้ึน 

มีการวางระบบท่ีดีเพ่ือเปดเผยขอมูลตางๆ ใหสาธารณชนไดรับทราบอยางเปนปจจุบัน ซึ่งการเผยแพร

ขอมูลท้ังหมดแสดงถึงความพยายามท่ีจะปองกันการทุจริตในหนวยงานใหลดนอยลงหรือไมสามารถเกิดข้ึน

ได  ท้ังน้ี หากหนวยงานวางแผนการดําเนินงานในสวนท่ียังมีขอติดขัดอยูบางเก่ียวกับการเปดเผยขอมูล

สาธารณะในชุดขอมูลยอยโดยเฉพาะชุดขอมูลดานการบริหารงาน ซึ่งเปนตัวช้ีวัดท่ีพบวายังไมเผยแพรเปน

ปจจุบันมากท่ีสุดเมื่อเทียบกับตัวช้ีวัดอื่น ๆ  นาจะทําใหหนวยงานสามารถยกระดับตนเองสูระดับดีมากได

ในอนาคตอันใกล

IIT  อยูใน

ระดับ GOOD

EIT  อยูใน

ระดับ GOOD

OIT  อยูใน

ระดับ Very GOOD



จุดดอยท่ีพบในการบริหารงานของ มจธ. จากคะแนนประเมิน ป 2562
การประเมินบุคคลภายใน (IIT)

หัวขอที่มีจุดดอย ขอเสนอแนะการดําเนินการ

การสื่อสารชี้แจงผลการดําเนินงานและการบริหารงบประมาณตอ

ผูปฏิบัติงานในหนวยงานทุกคน ทุกระดับชั้น อยางชัดเจน เปดเผย 

เปนประจําทุกป  (ไดคะแนน 64.10) 

ทุกหนวยงานใหมีจัดทําสรุปเพ่ือสื่อสารให

บุคลากรภายในทราบ

การปฏิบัติงาน/ใหบริการแกผูมาติดตอทั่ว ๆ ไป กับผูมาติดตอที่รูจัก

เปนการสวนตัวเทาเทียมกัน  (ไดคะแนน 76.26) 

ควรปลูกฝงใหบุคลากรเขาใจถึงการบริการ

ทุกคนอยางเทาเทียมกัน

ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสินของราชการไปใชปฏิบัติงาน

ในหนวยงานของทาน มีความสะดวก มากนอยเพียงใด  (ไดคะแนน 
64.33)

ควรจัดทําขั้นตอนในการยืมทรัพยสินของ 

มจธ. ประกาศใชในหนวยงาน

ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เกี่ยวกับการใชทรัพยสิน

ของราชการที่ถูกตอง มากนอยเพียงใด (ไดคะแนน 67.17) 



จุดดอยท่ีพบในการบริหารงานของ มจธ. จากคะแนนประเมิน ป 2562
การประเมินบุคคลภายใน (IIT)

หัวขอที่มีจุดดอย ขอเสนอแนะการดําเนินการ

หนวยงานของทาน มีการจัดทําแผนงานดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน (ไดคะแนน 73.91) 

ในระดับ มจธ. มีแลว ควรขยายผลไปสูระดับ

หนวยงานคณะสํานักสถาบัน ใหรับรูมากขึ้น 

สรางการรับรู และทําความเขาใจกับบุคลากรในหนวยงานถึงการ

จัดการกรณีพบเรื่องรองเรียน บทลงโทษกรณีเกิดการทุจริตใน

หนวยงาน และใหม่ันใจวามีกระบวนการที่โปรงใส

ไมมีผลกระทบตอผูรองเรียน (ไดคะแนน 71.57) 

มหาวิทยาลัยมีกลไกเรื่องรองเรียน และ

มาตรการจัดการเรื่องรองเรียน ขอใหสื่อสาร

ใหประชาคม หรือบุคลากรในหนวยงาน

รับทราบ 

การตอบแบบสอบถามนี้ ตอบในสวนของหนวยงานตนสังกัดซ่ึงเปน

หนวยงานยอยภายในมหาวิทยาลัย เนื่องจากไมทราบและไมได

เกี่ยวของกับภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทาไรนัก

ควรมีการสื่อสารที่ถูกตอง และการปฏิบัติที่

เปนไปในแนวทางที่สอดคลองกัน



จุดดอยท่ีพบในการบริหารงานของ มจธ. จากคะแนนประเมิน ป 2562
การประเมินบุคคลภายนอก (EIT)

หัวขอที่มีจุดดอย ขอเสนอแนะการดําเนินการ

เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน กับ

ผูมาติดตออื่น ๆ อยางเทาเทียมกันมากนอยเพียงใด (คะแนน 77.17) 

สื่อสารและปฏิบัติตามแนวทางการใหบริการ

อยางเสมอภาคใหผูรับบริการภายนอกทราบ 

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการดําเนินงาน โดยคํานึงถึงประโยชนของ

ประชาชนและสวนรวมเปนหลัก มากนอยเพียงใด (ไดคะแนน 73.81)

ตองมีการประชาสัมพันธหรือมีสื่อที่แสดงใหผู

มาติดตอรับทราบและเขาใจมากขึ้น

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชน

ควรรับทราบอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด (ไดคะแนน 76.87) 

หนวยงานทุกระดับตองมีการประชาสัมพันธ

กิจกรรมหรือขอมูลเพ่ิมเติมมากขึ้น

เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การใหบริการใหดีขึ้นมากนอยเพียงใด (ไดคะแนน 67.58)

ควรมีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/

ใหบริการที่ลูกคาเห็นไดอยางชัดเจนขึ้น

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการ

ดําเนินงาน/การใหบริการดีขึ้น มากนอยเพียงใด (ไดคะแนน 65.86)

หนวยงานควรมีการสื่อสารเรื่องการปรับปรุง

วิธีการและขั้นตอนการดําเนินงานมากขึ้น 



จุดดอยท่ีพบในการบริหารงานของ มจธ. จากคะแนนประเมิน ป 2562
การประเมินบุคคลภายนอก (EIT)

หัวขอที่มีจุดดอย ขอเสนอแนะการดําเนินการ

หนวยงานที่ทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมี

สวนไดสวนเสียเขาไปมีสวนรวม ในการปรับปรุงพัฒนาการ

ดําเนินงาน/การใหบริการของหนวยงานไดดีขึ้น มากนอยเพียงใด   

(ไดคะแนน 68.39)

ควรสื่อสารและเชิญผูมีสวนไดสวนเสียเขา

มารวมในกิจกรรมของ มจธ. 

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงการดําเนินงาน/การใหบริการ 

ใหมีความโปรงใสมากขึ้น มากนอยเพียงใด (ไดคะแนน 72.77) 

แตละหนวยงานตองมีความชัดเจนในการ

ใหบริการลูกคาดวยความโปรงใสมากขึ้น

ขอสังเกต คําตอบของคําถาม ใหตอบ 4 ระดับ มากท่ีสุด  มาก นอย และนอยท่ีสุด ขอท่ีไดคะแนนนอยกวา 80 คะแนน  

สวนมากผูตอบจะลังเล ระหวางการตอบมากท่ีสุด หรือมาก  สวนใหญเลือกตอบ “มาก” เหมือนไมแนใจ เพราะอาจไม

เห็นพฤติกรรมท่ีชัดเจน  



การเตรยีมการสําหรับการประเมินในรอบป 2563 

การประเมิน ITA จะดําเนินการประเมินในชวงเดือนเมษายน – เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 ดังนี้  
 กิจกรรม เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ผูจัดทํา 

1 ลงทะเบียนเขาใชงานระบบ 
 

     ม/ส 
2 นําเขาข อมูลในการประเม ิน 

 

     ม/ส 
3 เก็บขอมูลแบบสํารวจ IIT      ม/ส 
4 เก็บขอมูลแบบสํารวจ EIT      ป.ป.ช. 
5 ตอบแบบสํารวจ OIT   

    ม/ส 
6 ตรวจและใหคะแนนแบบ OIT    

   ป.ป.ช. 
7 ประมวลผลคะแนน     

  ป.ป.ช. 
8 วิเคราะหผลและใหขอเสนอแนะ    

 

  ป.ป.ช. 
9 กลั่นกรองและนําเสนอผลการประเมินตอ 

คณะกรรมการท่ีเก่ียวของ 
     

 
ป.ป.ช. 

10 ประกาศผลและเผยแพรรายงานผลการประเมิน      

 ป.ป.ช. 
 



ขอความอนุเคราะหดําเนินการ 

1. ศึกษากรอบแนวทางการ

ประเมินผูมีสวนไดสวน

เสียภายใน  IIT

2. ศึกษากรอบแนวทางการ

ประเมินผูมีสวนไดสวนเสีย

ภายนอก EIT

https://drive.google.com/drive/folders/1pihPJBUhDxE9aRev5uj0CN6FIDQTHV7Q

3. ศึกษาขอมูลเพิ่มเติม เก่ียวกับ ITA ไดท่ีเว็บไซตหนาแรกของ มจธ

http://ita.kmutt.ac.th/public.php#topic-1

https://drive.google.com/drive/folders/1pihPJBUhDxE9aRev5uj0CN6FIDQTHV7Q
http://ita.kmutt.ac.th/public.php#topic-1


ทีมเลขา ITA  จะประสาน

สงแบบฟอรมใหหนวยงาน

อัพเดทรายชื่ออีกครั้ง  

ขอความอนุเคราะห

ดําเนินการใหเสรจ็กอน

วันที่ 17 เมษายน 2563

ขอความอนุเคราะหดําเนินการ 

และคณะตาง ๆ



ขอความอนุเคราะหดําเนินการ 

 การเตรยีมการในสวนของเอกสารเผยแพรสูสาธารณะ OIT

 ขอมูลการจัดซ้ือจัดจาง

สํานักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย

 ขอมูลแผนการดําเนินงาน งบประมาณและการใชจายงบประมาณ

สํานักงานยุทธศาสตร และสํานักงานคลัง

 ขอมูลการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน

ศูนยนวัตกรรมระบบ SI 

 ขอมูลเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาบุคคล 

สํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล และ สํานักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 ขอมูลการประชาสัมพันธขาว กิจกรรมตางๆ

สํานักงานสื่อสารเชิงกลยุทธและการตลาด

 ขอมูลบนเว็บไซต และดูแลเว็บไซต ITA 

สํานักคอมพิวเตอร



ขอความอนุเคราะหดําเนินการ 

 การเตรียมการสําหรบัการตรวจประเมินบนเว็บไซตของมหาวิทยาลัย และหนวยงานคณะ

ขอใหสํารวจเว็บไซตและเตรียมการสนบัสนุนขอมูล ITA  ดังนี้ 

1) โครงสรางหนวยงาน

2) ขอมูลผูบริหาร

3) อํานาจหนาที่ (พันธกิจของหนวยงาน)

4) แผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนาหนวยงาน (สําหรับคณะ/สํานัก/สถาบัน)

สรุปงบประมาณและการใชจายงบประมาณ 

5)  ขอมูลการติดตอ

6)  กฎหมายที่เก่ียวของ (แนวทางหรือกฎเกณฑที่ประกาศใชภายในคณะ/สํานัก/สถาบัน) 

7)  ขาวประชาสัมพันธ

8)  Q&A หรือชองทางการติดตอสอบถามขอมูลกับผูรับบริการ



ขอความอนุเคราะหดําเนินการ 

 สําหรับการติดตามแผน – ผลการดําเนนิการ

ประจําป 2562 และ 2563 ฝายเลขานุการ ITA จะ

รวบรวมผานคณะกรรมการชดุตาง ๆ และจะ

นําเสนอแผน-ผลการสรุปใหคณะกรรมการ ITA 

ทราบตอไป

 ขอใหแตละหนวยงาน บูรณาการแผนปฏิบัติการ

ปองกันและปราบปรามทุจรติกับการทํางานตาม

พันธกิจ การบริหารจัดการภายใน และการบริการ

ลูกคาภายใน – ภายนอก

 โปรดเขา Group line ITA มจธ. เพื่อรวมสื่อสาร

ติดตามผลงานกันตอไป



Thank you
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