
รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ 
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
  สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) กำหนดตัวชี้วัดทั้งหมด  
10 ตัวชี้วัด 3 เครื่องมือการวัดประเมินผล เกณฑคะแนนการประเมิน 7 ระดับ และเปาหมายการผานเกณฑการประเมิน 
ไมนอยกวา 85 คะแนน ดังนี้ 

ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหนาท่ี 
ตัวชี้วัดท่ี 2 การใชงบประมาณ 
ตัวชี้วัดท่ี 3 การใชอำนาจ 
ตัวชี้วัดท่ี 4 การใชทรัพยสินของราชการ 
ตัวชี้วัดท่ี 5 การแกไขปญหาการทุจริต 
ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการดำเนินงาน 
ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 
ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปดเผยขอมูล 
ตัวชี้วัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต 

เครื่องมือการวัดประเมินผล จำนวน 3 เครื่องมือ ไดแก 
1. แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) 
2. แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) 
3. แบบตรวจการเปดขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 

คะแนนและระดับผลการประเมิน 
คะแนน ระดับ 

95.00 – 100 AA 
85.00 – 94.99 A 
75.00 – 84.99 B 
65.00 – 74.99 C 
55.00 – 64.99 D 
50.00 – 54.99 E 

0 – 49.99 F 
 
  



1. การวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
พบวา มีคะแนนในภาพรวม 96.03 คะแนน อยูในระดับ AA (คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมของประเทศ เทากับ 81.25)  
โดยในการจัดอันดับหนวยงานท่ีเขารับการประเมินท้ังประเทศ สถาบันฯ อยูในอันดับท่ี 621 จาก 8,300 หนวยงานท่ีเขารับ
การประเมินทั้งหมด และในประเภทสถาบันอุดมศึกษา สถาบันฯ อยูในอันดับที่ 5 จาก 83 สถาบันที่เขารับการประเมิน
ท้ังหมด (คะแนนเฉลี่ยในประเภทสถาบันอุดมศึกษา เทากับ 89.87) 

 
โดยวิเคราะหผลการประเมินแตละตัวชี้วัด ไดดังนี้ 

ตัวชี้วัดของการประเมิน ประเด็นท่ีตองแกไข/ปรับปรุง 
  แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) คะแนนเฉล่ีย 96 คะแนน  
1. การปฏิบัติหนาท่ี 97.86 คะแนน จากผลคะแนน IIT พบวา มีประเด็นที่ตองปรับปรุงในเรื่อง

การแกไขปญหาการทุจริต ซึ่งบุคลากรเห็นวาสถาบันควรมี
การทบทวนนโยบายหรือมาตรการปองกันการทุจร ิตใน
หนวยงานใหมีประสิทธิภาพ และจัดทำแผนงานดานการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน 

2. การใชงบประมาณ 97.19 คะแนน 
3. การใชอำนาจ 95.10 คะแนน 
4. การใชทรัพยสินของราชการ 96.52 คะแนน 
5. การแกไขปญหาการทุจริต 93.34 คะแนน 

แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) คะแนนเฉล่ีย 90.76 คะแนน 
6. คุณภาพการดำเนินงาน 89.54 คะแนน จากผลคะแนน EIT พบวา มีประเด็นที ่ตองปรับปรุงในเรื ่อง

คุณภาพการดำเนินงาน ซึ่งผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกเห็นวา
เจาหนาที่ของสถาบันควรปฏิบัติงาน/ใหบริการกับผูมาติดตอ
อยางเทาเทียมกัน รวมถึงควรดำเนินงานโดยคำนึงถึงประโยขน
ของประชาชนและสวนรวมเปนหลัก 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 91.94 คะแนน 
8. การปรับปรุงการทำงาน 90.79 คะแนน 

  แบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) คะแนนเฉล่ีย 100 คะแนน  
9. การเปดเผยขอมูล 100 คะแนน  
10. การปองกันการทุจริต 100 คะแนน 

 
  



2. มาตรการในการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา  
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 จากการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ครั้งท่ี 36 (5/ปการศึกษา 2564) เม่ือวัน
อังคารท่ี 19 ตุลาคม 2564 ไดรวมกันพิจารณาเพ่ือกำหนดมาตรการในการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของ
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การติดตามผล 

1. การจัดการเร่ืองการ
ปองกันและการ
ปราบปรามการทุจริต 

- ทบทวนมาตรการปองกันการทุจริตใน
หนวยงานใหมีประสิทธิภาพ 
- จัดทำแผนงานดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของสถาบนั 
- ประชาสัมพนัธบุคลากรภายในสถาบัน
ทราบโดยทั่วกัน 

ฝายบริหาร 
งานบริหารทรัพยากร

มนุษยและนิติการ 
งานบริหารทั่วไปและ

สื่อสารองคกร 
 

ต.ค. 64 –  
พ.ค. 65 

รายงานผลในการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารสถาบนั 

2. การดำเนินงานของ
บุคลากร 

- สรางความเขาใจแนวทางในการ
ปฏิบัติงานใหเปนไปตามเจตจำนงสุจริต
ในการบริหารงาน นโยบายการสงเสริม
จรรยาบรรณของบุคลากร และ
มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความ
โปรงใสภายในหนวยงาน 

หัวหนาสวนงาน 
ผูอำนวยการฝาย 

หัวหนางาน 

ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65 

รายงานผลในการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารสถาบนั 

- ติดตามตรวจสอบการดำเนนิงานให
เปนไปตามเจตจำนงสุจริตในการ
บริหารงาน นโยบายการสงเสริม
จรรยาบรรณของบุคลากร และ
มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความ
โปรงใสภายในหนวยงาน หากมกีรณี
ทุจริตประพฤติมิชอบจะมีการ
ดำเนินการตามระเบียบสถาบันอยาง
เขมงวดตอไป 

อธิการบดี 
รองอธิการบดี 

ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65 

3. การใหบริการ - ปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบัติงาน/การ
ใหบริการที่มีความชัดเจน เปนปจจุบัน 
เนนความเทาเทียม โปรงใสและ
ตรวจสอบได 
- ประชาสัมพนัธใหผูรับบริการทราบ
โดยทั่วกัน เพื่อจะไดปฏิบัติไดอยาง
ถูกตองและเกิดความเขาใจระหวางกัน
มากข้ึน 

ทุกสวนงาน/หนวยงาน ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65 

รายงานผลในการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารสถาบนั และ
คณะทำงานการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของสถาบนั 

 
 และสถาบันฯ มีการกำกับติดตามในเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 

1. มีการแตงตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน โดยการ
ระบุหนาท่ีในคำสั่ง 

2. มีการรายงานการใชจายงบประมาณตอคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน เปนประจำทุกเดือน 



3. มีการสรุปรายงานการจัดซื้อจัดจางตอคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน เปนประจำทุกเดือน และ
เผยแพรบนเว็บไซตของสถาบัน 

4. มีการสรุปรายงานผลรายไดและคาใชจาย และผลการจัดซ้ือจัดจางตอสภาสถาบันเปนรายไตรมาส 
5. มีการติดตามแผน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำป โดยมีการรายงานตอคณะกรรมการบริหาร

สถาบันเปนประจำทุกเดือน 
6. มีการรายงานตรวจสอบภายในโดยใหรายงานตออธิการบดี ทุก 6 เดือน 
7. มีรายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอสภาสถาบันเปนประจำทุกป 
8. มีการประเมินติดตามผลงานของสถาบันของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของสถาบันเปนประจำทุกป 
9. มีการแตงตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและคุณธรรมจริยธรรมดำเนินการรายงานตอสภาสถาบันเปน

ประจำทุกป 
 นอกจากนี้ หนวยงานที่มีการใหบริการกับบุคคลภายนอกอาจมีชองทางในการรับฟงความคิดเห็นของผูมี
สวนไดสวนเสียภายนอกเพิ่มเติม เชน มีกลองรับฟงความคิดเห็นวางไวในจุดที่ใหบริการ และบนหนาเว็บไซตของ
สถาบัน เปนตน  
   



ภาคผนวก 
ผลการประเมินในรายตัวช้ีวัดยอย 

 

1. ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 
คะแนนเฉลี่ยรวม 96 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 

ขอ หัวขอการประเมิน คะแนน 
I1 เจาหนาท่ีของหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการแกผูท่ีมาติดตอ ตามประเด็น

ดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 
97.61 

เปนไปตามข้ันตอนท่ีกำหนด 98.09 
เปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 97.14 

I2 เจาหนาที่ของหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการ แกผูมาติดตอทั่ว ๆ ไป กับผู
มาติดตอท่ีรูจักเปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกัน มากนอยเพียงใด 

96.20 

I3 เจาหนาที่ของหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังตอไปนี้ 
อยางไร 

94.30 

มุงผลสำเร็จของงาน 98.11 
ใหความสำคัญกับงานมากกวาธุระสวนตัว 91.46 
พรอมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 93.34 

I4 เจาหนาที่ของหนวยงานของทาน มีการเรียกรับสิ่งดังตอไปนี้ จากผูมาติดตอ เพื่อแลกกับ
การปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ หรือไม 

100.00 

เงิน 100.00 
ทรัพยสิน 100.00 
ประโยชนอ่ืน ๆ ท่ีอาจคำนวณเปนเงินได เชน การลดราคา การรับความบันเทิง เปนตน 100.00 

I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ใหกันในโอกาสตาง ๆ โดยปกติตาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคมแลว 
เจาหนาท่ีของหนวยงานของทาน มีการรับสิ่งดังตอไปนี้ หรือไม 

99.05 

เงิน 100.00 
ทรัพยสิน 100.00 
ประโยชนอ่ืน ๆ ท่ีอาจคำนวณเปนเงินได เชน การลดราคา การรับความบันเทิง เปนตน 97.14 

I6 เจาหนาท่ีของหนวยงานของทาน มีการใหสิ่งดังตอไปนี้ แกบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน 
เพ่ือสรางความสัมพันธท่ีดีและคาดหวังใหมีการตอบแทนในอนาคต หรือไม 

100.00 

เงิน 100.00 
ทรัพยสิน 100.00 
ประโยชนอ่ืน ๆ ท่ีอาจคำนวณเปนเงินได เชน การลดราคา การรับความบันเทิง เปนตน 100.00 

I7 ทานรูเกี ่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณประจำป ของหนวยงานของทาน มากนอย
เพียงใด 

95.29 

I8 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 98.10 
คุมคา 99.06 
ไมบิดเบือนวัตถุประสงคของงบประมาณท่ีตั้งไว 97.14 



ขอ หัวขอการประเมิน คะแนน 
I9 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพ่ือประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอย

เพียงใด 
99.06 

I10 เจาหนาที่ของหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงิน ที่เปนเท็จ เชน คาทำงานลวงเวลา  
คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด 

98.11 

I11 หนวยงานของทาน มีการจัดซื้อจัดจาง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะ
ดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 

97.63 

โปรงใส ตรวจสอบได 98.11 
เอ้ือประโยชนใหผูประกอบการรายใดรายหนึ่ง 97.14 

I12 หนวยงานของทาน เปดโอกาสใหทาน มีสวนรวม ในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ 
ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 

94.93 

สอบถาม 97.14 
ทักทวง 95.26 
รองเรียน 92.40 

I13 ทานไดรับมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 95.26 
I14 ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอยางถูกตอง มาก

นอยเพียงใด 
95.29 

I15 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให
ทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 

90.49 

I16 ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาสั่งการใหทำธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชา มากนอยเพียงใด 93.34 
I17 ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาสั่งการใหทำในสิ่งที่ไมถูกตอง หรือมีความเสี่ยงตอการทุจริต 

มากนอยเพียงใด 
99.06 

I18 การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของทาน มีลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 97.15 
ถูกแทรกแซงจากผูมีอำนาจ 97.14 
มีการซ้ือขายตำแหนง 99.06 
เอ้ือประโยชนใหกลุมหรือพวกพอง 95.26 

I19 เจาหนาท่ีของหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสินของราชการ ไปเปนของสวนตัว หรือ
นำไปใหกลุมหรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 

98.11 

I20 ข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน 
มีความสะดวกมากนอยเพียงใด 

91.46 

I21 ถาตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงาน เจาหนาที่ของหนวยงานของทาน 
มีการขออนุญาตอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด 

97.14 

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพยสินของราชการไปใช โดยไมไดขออนุญาต
อยางถูกตอง จากหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด 

100 

I23 ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง 
มากนอยเพียงใด 

94.31 

I24 หนวยงานของทาน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ เพ่ือ
ปองกันไมใหมีการนำไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 

98.09 



ขอ หัวขอการประเมิน คะแนน 
I25 ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสำคัญ กับการตอตานการทุจริต มากนอย

เพียงใด 
99.06 

I26 หนวยงานของทาน มีการดำเนินการ ดังตอไปนี้ หรือไม 75.71 
ทบทวนนโยบายหรือมาตรการปองกันการทุจริตในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ 74.29 
จัดทำแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน 77.14 

I27 ปญหาการทุจริตในหนวยงานของทาน ไดรับการแกไข มากนอยเพียงใด 97.14 
I28 หนวยงานของทาน มีการดำเนินการดังตอไปนี้ ตอการทุจริตในหนวยงาน มากนอย

เพียงใด 
98.10 

เฝาระวังการทุจริต 98.11 
ตรวจสอบการทุจริต 99.06 
ลงโทษทางวินัย เม่ือมีการทุจริต 97.14 

I29 หนวยงานของทาน มีการนำผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ท้ังภายในและภายนอก
หนวยงานไปปรบัปรุงการทำงาน เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน มากนอยเพียงใด 

97.14 

I30 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตท่ีจะเกิดข้ึนในหนวยงานของทาน ทานมีความคิดเห็น
ตอประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร 

92.86 

สามารถรองเรียนและสงหลักฐานไดอยางสะดวก 98.11 
สามารถติดตามผลการรองเรียนได 91.43 
ม่ันใจวาจะมีการดำเนินการอยางตรงไปตรงมา 91.43 
ม่ันใจวาจะปลอดภัยและไมมีผลกระทบตอตนเอง 90.46 

 

2. ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 
คะแนนเฉลี่ยรวม 90.76 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 

ขอ หัวขอการประเมิน คะแนน 
E1 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน ตามประเด็น

ดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 
92.78 

เปนไปตามข้ันตอนท่ีกำหนด 93.14 
เปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 92.41 

E2 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน กับผูมาติดตออื่น ๆ 
อยางเทาเทียมกันมากนอยเพียงใด 

86.18 

E3 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ ใหขอมูลเก่ียวกับการดำเนินการ/ใหบริการแกทาน
อยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล มากนอยเพียงใด 

88.13 

E4 ในระยะเวลา 1 ปท่ีผานมา ทานเคยถูกเจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอรองขอใหจาย
หรือใหสิ่งดังตอไปนี้ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ 
หรือไม 

94.44 

เงิน 94.07 
ทรัพยสิน 94.44 
ประโยชนอ่ืน ๆ ท่ีอาจคำนวณเปนเงินได เชน การลดราคา การรับความบันเทิง เปนตน 94.81 



ขอ หัวขอการประเมิน คะแนน 
E5 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชนของประชาชนและ

สวนรวมเปนหลัก มากนอยเพียงใด 
86.18 

E6 การเผยแพรขอมูลของหนวยงานท่ีทานติดตอ มีลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 88.13 
เขาถึงงาย ไมซับซอน 88.13 
มีชองทางหลากหลาย 88.13 

E7 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบอยาง
ชัดเจน มากนอยเพียงใด 

87.16 

E8 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีชองทางรับฟงคำติชมหรือความคิดเห็นเก่ียวกับการดำเนินงาน/
การใหบริการ หรือไม 

97.41 

E9 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการชี้แจงและตอบคำถาม เม่ือมีขอกังวลสงสัยเก่ียวกับการ
ดำเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 

89.97 

E10 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาท่ีใน
หนวยงานหรือไม 

97.04 

E11 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การใหบริการ
ใหดีข้ึนมากนอยเพียงใด 

87.64 

E12 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและข้ันตอนการดำเนินงาน/การใหบริการดี
ข้ึน มากนอยเพียงใด 

88.00 

E13 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหเกิด
ความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน หรือไม 

98.52 

E14 หนวยงานท่ีทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขา
ไปมีสวนรวมในการปรับปรงุพัฒนาการดำเนินงาน/การใหบริการของหนวยงานไดดีข้ึน 
มากนอยเพียงใด 

87.51 

E15 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหมีความโปรงใส
มากข้ึน มากนอยเพียงใด 

92.29 

 
3. ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปดขอมูลสาธารณะ (OIT) 

คะแนนเฉลี่ยรวม 100 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
ขอ ประเด็นการตรวจ 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 
O7  ขาวประชาสัมพันธ  100.00 
O8 Q&A  100.00 
O9 Social Network  100.00 
O10 แผนดำเนินงานประจำป 100.00 



ขอ ประเด็นการตรวจ คะแนน 
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำป รอบ 6 เดือน  100.00 
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำป  100.00 
O13 คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 100.00 
O14 คูมือหรือมาตรฐานการใหบริการ 100.00 
O15 ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ 100.00 
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการใหบริการ 100.00 
O17 E–Service 100.00 
O18 แผนการใชจายงบประมาณประจำป 100.00 
O19 รายงานการกำกับติดตามการใชจายงบประมาณประจำป รอบ 6 เดือน 100.00 
O20 รายงานผลการใชจายงบประมาณประจำป 100.00 
O21 แผนการจัดซ้ือจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ 100.00 
O22 ประกาศตาง ๆ เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสด ุ 100.00 
O23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 100.00 
O24 รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำป 100.00 
O25 นโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคล 100.00 
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 100.00 
O27 หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 100.00 
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำป 100.00 
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 100.00 
O30 ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 100.00 
O31 ขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำป 100.00 
O32 ชองทางการรับฟงความคิดเห็น 100.00 
O33 การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม 100.00 
O34 เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร 100.00 
O35 การมีสวนรวมของผูบริหาร 100.00 
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำป 100.00 
O37 การดำเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต 100.00 
O38 การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 100.00 
O39 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 100.00 
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการปองกันการทุจริตประจำป รอบ 6 เดือน 100.00 
O41 รายงานผลการดำเนินการปองกันการทุจริตประจำป 100.00 
O42 มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 100.00 
O43 การดำเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 100.00 

 
ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงจากคณะกรรมการประเมิน 
 หนวยงานของทานไดผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ ประจำป 2564 จำนวน 96.03 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมินระดบั AA หมายถึง 
หนวยงานสามารถดำเนินการไดครบถวนตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑการประเมิน ITA โดยสามารถบรรลคุวามสำเร็จใน



การเปนหนวยงานตนแบบดานคุณธรรมและความโปรงใสใหแกหนวยงานอื่นๆ ได ทั้งนี้ อาจมีรายละเอียดบางตวัชี้วัด
ที่จำเปนตองใหความสำคัญในการกำกับดูแล หรือสงเสริมการทำงานอีกเพียงเล็กนอยเพื่อยกระดับคุณภาพในการ
ดำเนินงานเพิ่มขึ้น คาดหมายไดวา หากหนวยงานยังมีกลไกการพัฒนาอยางตอเนื่อง หนวยงานจะสามารถสราง
ผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานท่ีนำมาสูความเชื่อม่ันศรัทธา และสรางความไววางใจแกสาธารณชนไดมากยิ่งข้ึนตอไปใน
อนาคต  
 - สงเสริมใหหนวยงานทบทวนนโยบายหรือมาตรการปองกันการทุจริตในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ รวมถึง
จัดทำแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงานใหสามารถขับเคลื่อนไดจริงอยางเปนรูปธรรม 
 - สงเสริมการทำงานท่ีคำนึงถึงประโยชนของประชาชนและสวนรวมเปนหลัก 
 - เพ่ิมมาตรการกำกับใหเจาหนาท่ีของหนวยงานใหบริการประชาชนอยางเทาเทียมกันโดยไมเลือกปฏิบัติ 
 - สงเสริมการเผยแพรผลงานหรือขอมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจนมากข้ึน 
 - เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดำเนินงาน/การใหบริการของหนวยงานใหดีข้ึน 
 - เพ่ิมกลไกการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การใหบริการของหนวยงานใหดีข้ึน 
 - เพ่ิมการปรับปรุงวิธีการและข้ันตอนการดำเนินงาน/การใหบริการใหดีข้ึน 
 - สงเสริมการเผยแพรขอมูลของหนวยงานท่ีเขาถึงงาย ไมซับซอน และเพ่ิมชองทางท่ีหลากหลายมากข้ึน 
 - เพิ่มมาตรการกำกับติดตามการทำงานของเจาหนาที่ของหนวยงานในการทำงานอยางตรงไปตรงมา ไม
ปดบังหรือบิดเบือนขอมูล 
 - เพ่ิมมาตรการชี้แจงและตอบคำถาม เม่ือมีขอกังวลสงสัยจากประชาชนเก่ียวกับการดำเนินงานใหชัดเจนมาก
ข้ึน 
 - พัฒนากระบวนการการคัดเลือกผูเขารับ การฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา อยางเปน
ธรรม 
 - เพ่ิมการอำนวยความสะดวกเก่ียวกับข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานใน
หนวยงานของทาน 
 - ปรับปรุงการดำเนินงาน/การใหบริการใหมีความโปรงใสมากข้ึน 
 - กำกับติดตามการทำงานของเจาหนาที่ของหนวยงานวามีการติดตอ ปฏิบัติงาน และใหบริการแกประชาชน
เปนไปตามข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกำหนด 
 - สรางชองทางการรองเรียน การติดตามผลการรองเรียน และสรางความมั่นใจในการจัดการการทุจริต 
ตลอดจนปกปองผูกระทำการรองเรียน โดยหากพบการทุจริตในหนวยงาน 
 - วางมาตรการปองกันไมใหผูบังคับบัญชาสั่งการผูใตบังคับบัญชาทำธุระสวนตัว ของผูบังคับบัญชา 
 - พึงใหความสำคัญกับการพัฒนาพฤติกรรมการมุงเนนผลสำเร็จของงาน การใหความสำคัญกับงานมากกวา
ธุระสวนตัว และความพรอมรับผิดรับชอบหากความผิดพลาดเกิดจากตนเองของบุคลากรในหนวยงานของทานมากข้ึน 
 - สงเสริมการใหความรูเก่ียวกับแนวปฏิบัติของหนวยงานของทานในการใชทรัพยสินของราชการท่ีถูกตอง 
 - เพ่ิมมาตรการกำกับอยางเขมงวด โดยประชาชนสะทอนวา ในระยะเวลา 1 ปท่ีผานมาเคยถูกเจาหนาท่ีของ
หนวยงานของทาน รองขอใหจายเงิน ทรัพยสิน ประโยชนอื่นๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือ
ใหบริการ 
 - สงเสริมใหหนวยงานของทานเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ โดยเพิ่มการ
ใหสอบถาม ทักทวง รองเรียน 


