
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 

ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                งานประกันคุณภาพการศึกษา 

สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

 

 

 



 
 
 

สรุปผลการการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ : (ITA) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

   สรุปรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

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

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยภาพรวมไดคะแนนประเมิน ๑๐ ตัวชี้วัด เทากับรอยละ 87.83 ซ่ึงถือวามี

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานระดับ A 

 
 

รูปท่ี 1 กราฟแสดงความสัมพันธผลคะแนนการประเมิน 10 ตัวชี้วัด 

 

 

 



 
 
 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 เรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอยในแตละตัวชี้วัด 

คะแนนสูงสุดรายตัวช้ีวัด 
 

 

                               คะแนนสูงสุด 100 คะแนน      คะแนนต่ําสุด  75.68 คะแนน     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
ตารางท่ี 2 สรุปผลคะแนนประเมินรายตัวชี้วัด 

สรุปผลคะแนนประเมินรายตัวช้ีวัด ดังนี้ 

ลําดับท่ี ตัวชี้วัด คะแนน 

ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน IIT 

1 การปฏิบัติหนาท่ี  86.22 

2 การใชงบประมาณ 76.36 

3 การใชอํานาจ 83.91 

4 การใชทรัพยสินของราชการ 75.79 

5 การแกไขปญหาการทุจริต 75.68 

ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก EIT 

6 คุณภาพการดําเนินงาน 80.99 

7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 83.98 

8 การปรบัปรุงระบบการทํางาน 79.03 

การเปดเผยขอมูล OIT 

9 การเปดเผยขอมูล 97.78 

10 การปองกันการทุจริต 100.00 

  

 
สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 

โดยภาพรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 87.83 ซ่ึงถือวามีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ระดับดี เม่ือพิจารณาตามตัวชี้วัด พบวา  

 

ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน IIT ประกอบดวย 
ตัวชี้วัดท่ี 1. การปฏิบัติหนาท่ี ผลการประเมินอยูในระดับดี ไดคะแนนสูงสุดเทากับรอยละ 86.22 
ตัวชี้วัดท่ี 2. การใชงบประมาณ ผลการประเมินอยูในระดับดี ไดคะแนนสูงสุดเทากับรอยละ 76.36 
ตัวชี้วัดท่ี 3. การใชอํานาจ ผลการประเมินอยูในระดับดี ไดคะแนนสูงสุดเทากับรอยละ 83.91 
ตัวชี้วัดท่ี 4. การใชทรัพยสินของทางราชการ ผลการประเมินอยูในระดับดี ไดคะแนนสูงสุดเทากับรอยละ                                        

75.79 
ตัวชี้วัดท่ี 5. การแกปญหาการทุจริต ผลการประเมินอยูในระดับดี ไดคะแนนสูงสุดเทากับรอยละ 75.68 



 
 
 

ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก EIT ประกอบดวย 
ตัวชี้วัดท่ี 6. คุณภาพการดําเนินงาน ผลการประเมินอยูในระดับดี ไดคะแนนสูงสุดเทากับรอยละ 80.99 
ตัวชี้วัดท่ี 7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร ผลการประเมินอยูในระดับดี ไดคะแนนสูงสุดเทากับรอยละ 83.98 

ตัวชี้วัดท่ี 8. การปรับปรุงระบบการทํางาน ผลการประเมินอยูในระดับดี ไดคะแนนสูงสุดเทากับรอยละ   

79.03 

    ตัวชีว้ัดท่ี 9 การเปดเผยขอมูล ผลการประเมินอยูในระดับดี ไดคะแนนสูงสุดเทากับรอยละ 97.78 

ตัวชี้วัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต ผลการประเมินอยูในระดับดี ไดคะแนนสูงสุดเทากับรอยละ 100 

 

สรุปผลการประเมินแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 

ตัวช้ีวัดท่ี  1-5 จํานวน 5 ตัวช้ีวัด ประกอบดวย 

ตัวช้ีวัดท่ี 1 การปฏิบัติหนาท่ี ไดคะแนน 86.22 

 

ขอคําถาม คะแนนประจําป 2564 
I1 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการแกผูท่ีมาติดตอ 
ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 

76.01 

I2 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการ แกผูมาติดตอท่ัว ๆ 
ไป กับผูมาติดตอท่ีรูจักเปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกัน มากนอยเพียงใด 

75.77 

I3 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็น
ดังตอไปนี้ อยางไร 

73.96 

I4 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเรียกรับสิ่งดังตอไปนี้ จากผูมาติดตอ 
เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ หรือไม 

98.05 

I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ท่ีใหกันในโอกาสตาง ๆ โดย
ปกติตามขนบธรรมเนยีม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทท่ี
ปฏิบัติกันในสังคมแลว บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการรับสิ่งดังตอไปนี้ 
หรือไม 

97.07 

I6 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการใหสิ่งดังตอไปนี้ แกบุคคลภายนอก
หรือภาคเอกชน เพ่ือสรางความสัมพันธท่ีดีและคาดหวังใหมีการตอบแทนใน
อนาคต หรือไม 

96.45 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
ตัวช้ีวัดท่ี 2 การใชงบประมาณ ไดคะแนน 76.36 

 

ขอคําถาม คะแนนประจําป 2564 
I7 ทานรูเก่ียวกับแผนการใชจายงบประมาณประจําป ของหนวยงานของทาน 
มากนอยเพียงใด 

58.74 

I8 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ โดยคํานึงถึงประเด็นดังตอไปนี้ มาก
นอยเพียงใด 

77.66 

I9 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพ่ือประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวก
พอง มากนอยเพียงใด 

86.23 

I10 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงิน ท่ีเปนเท็จ เชน คา
ทํางานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด 

89.96 

I11 หนวยงานของทาน มีการจัดซ้ือจัดจาง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับ
พัสดุในลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 

82.74 

I12 หนวยงานของทาน เปดโอกาสใหทาน มีสวนรวม ในการตรวจสอบการใช
จายงบประมาณ ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 

62.80 

 
 
ตัวช้ีวัดท่ี 3 การใชอํานาจ ไดคะแนน 83.91 

 

ขอคําถาม คะแนนประจําป 2564 
I13 ทานไดรับมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม มากนอย
เพียงใด 

74.74 

I14 ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงาน
อยางถูกตอง มากนอยเพียงใด 

74.03 

I15 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดู
งาน หรือการใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 

74.44 

I16 ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาสั่งการใหทําธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชา มาก
นอยเพียงใด 

95.26 

I17 ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาสั่งการใหทําในสิ่งท่ีไมถูกตอง หรือมีความเสี่ยง
ตอการทุจริต มากนอยเพียงใด 

97.01 

I18 การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของทาน มีลักษณะดังตอไปนี้ มาก
นอยเพียงใด 

87.97 

 



 
 
 
ตัวช้ีวัดท่ี 4. การใชทรัพยสินของราชการ  ไดคะแนน 75.79 

ขอคําถาม คะแนนประจําป 2564 
I19 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสินของราชการ ไปเปนของ
สวนตัว หรือนําไปใหกลุมหรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 

86.68 

I20 ข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานใน
หนวยงานของทาน มีความสะดวกมากนอยเพียงใด 

58.87 

I21 ถาตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรใน
หนวยงานของทาน มีการขออนุญาตอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด 

74.69 

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนําทรัพยสินของราชการไปใช โดย
ไมไดขออนุญาตอยางถูกตอง จากหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด 

92.77 

I23 ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เก่ียวกับการใชทรัพยสินของ
ราชการท่ีถูกตอง มากนอยเพียงใด 

65.83 

I24 หนวยงานของทาน มีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของ
ราชการ เพ่ือปองกันไมใหมีการนําไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง 
มากนอยเพียงใด 

69.98 

 

ตัวช้ีวัดท่ี 5 การแกปญหาการทุจริต ไดคะแนน 75.68 

ขอคําถาม คะแนนประจําป 2564 
I25 ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสําคัญ กับการตอตานการ
ทุจริต มากนอยเพียงใด 

81.69 

I26 หนวยงานของทาน มีการดําเนินการ ดังตอไปนี้ หรือไม 83.64 

I27 ปญหาการทุจริตในหนวยงานของทาน ไดรับการแกไข มากนอยเพียงใด 71.59 

I28 หนวยงานของทาน มีการดําเนินการดังตอไปนี้ ตอการทุจริตในหนวยงาน 
มากนอยเพียงใด 

74.61 

I29 หนวยงานของทาน มีการนําผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ท้ัง
ภายในและภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการทํางาน เพ่ือปองกันการทุจรติใน
หนวยงาน มากนอยเพียงใด 

74.25 

I30 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตท่ีจะเกิดข้ึนในหนวยงานของทาน ทาน
มีความคิดเห็นตอประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร 

68.28 

 



 
 
 
ตัวช้ีวัดท่ี 6 คุณภาพการดําเนินงาน ไดคะแนน 80.99 

ขอคําถาม คะแนนประจําป 2564 
E1 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน ตาม
ประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 

77.26 

E2 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน กับผูมา
ติดตออ่ืน ๆ อยางเทาเทียมกันมากนอยเพียงใด 

76.23 

E3 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ ใหขอมูลเก่ียวกับการดําเนินการ/
ใหบริการแกทานอยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล มากนอย
เพียงใด 

76.61 

E4 ในระยะเวลา 1 ปท่ีผานมา ทานเคยถูกเจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ
รองขอใหจายหรือใหสิ่งดังตอไปนี้ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต 
หรือใหบริการ หรือไม 

97.26 

E5 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการดําเนินงาน โดยคํานึงถึงประโยชนของประชาชน
และสวนรวมเปนหลัก มากนอยเพียงใด 

77.60 

 
 
ตัวช้ีวัดท่ี 7. ประสิทธิภาพการส่ือสาร ไดคะแนน 83.98 

ขอคําถาม คะแนนประจําป 2564 
E6 การเผยแพรขอมูลของหนวยงานท่ีทานติดตอ มีลักษณะดังตอไปนี้ มากนอย
เพียงใด 

81.59 

E7 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลท่ีสาธารณชนควร
รับทราบอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 

76.50 

E8 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีชองทางรับฟงคําติชมหรือความคิดเห็นเก่ียวกับการ
ดําเนินงาน/การใหบริการ หรือไม 

93.76 

E9 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการชี้แจงและตอบคําถาม เม่ือมีขอกังวลสงสัย
เก่ียวกับการดําเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 

79.20 

E10 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของ
เจาหนาท่ีในหนวยงานหรือไม 

88.83 

 
 
 
 
8. การปรับปรุงการทํางาน ไดคะแนน 79.03 



 
 
 

 
ขอคําถาม คะแนนประจําป 2564 

E11 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/
การใหบริการใหดีข้ึนมากนอยเพียงใด 

75.19 

E12 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและข้ันตอนการดําเนินงาน/
การใหบริการดีข้ึน มากนอยเพียงใด 

74.49 

E13 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงาน/การ
ใหบริการ ใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน หรือไม 

97.04 

E14 หนวยงานท่ีทานตดิตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมสีวนไดสวนเสีย เขา
ไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน/การใหบริการของหนวยงานไดดีข้ึน มาก
นอยเพียงใด 

72.33 

E15 หนวยงานท่ีทานตดิตอ มีการปรับปรุงการดําเนินงาน/การใหบริการ ใหมีความโปรงใส
มากข้ึน มากนอยเพียงใด 

76.12 

 

ขอเสนอแนะ 
 หนวยงานของทานไดผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ ประจําป 2564 จํานวน 87.83 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการ
ประเมินระดับ A หมายถึง หนวยงานสามารถดําเนินการไดคอนขางครบถวน และมีแนวปฏิบัติท่ีดีในการ
ดําเนินการตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑการประเมิน ITA  โดยมีบางสวนท่ีตองปรับปรุงหรือเปดเผยขอมูลราว
รอยละ 5-15 ของตัวชี้วัดหรือขอคําถามท้ังหมด ดังนั้น หรือบริหารจัดการใหดียิ่งข้ึน ไดแก 
 - แสดงขอมูลการติดตอ อยางนอยประกอบดวย ท่ีอยูหนวยงานพึงพิจารณาผลประเมินเพ่ือ
นําไปสูการพัฒนาในจุดท่ียังคงเปนปญหา โดยหากมีการวางแผนแกไขปรับปรุงอยางตอเนื่อง คาดหมายไดวา
หนวยงานจะสามารถยกระดับการดําเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปรงใสไดอยางมีสัมฤทธิ์ผล รวมถึง
สามารถสรางความเชื่อม่ันศรัทธา สรางความไววางใจแกสาธารณชนไดมากยิ่งข้ึนในปตอ ๆ ไป ท้ังนี้ ประเด็นท่ี
ควรมีการเปดเผย หนวยงาน หมายเลขโทรศัพท หมายเลขโทรสาร ท่ีอยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกส และแผนท่ีตั้ง
หนวยงาน 
 - สงเสริมการประชาสัมพันธและใหขอมูลเก่ียวกับแผนการใชจายงบประมาณประจําปของ
หนวยงานของทานมากข้ึน 
  - เพ่ิมการอํานวยความสะดวกเก่ียวกับข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสินของราชการ ไปใช
ปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน 
 - สงเสริมใหหนวยงานของทานเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ 
โดยเพ่ิมการใหสอบถาม ทักทวง รองเรียน 
 - สงเสริมการใหความรูเก่ียวกับแนวปฏิบัติของหนวยงานของทานในการใชทรัพยสินของราชการ
ท่ีถูกตอง 
 - สรางชองทางการรองเรียน การติดตามผลการรองเรียน และสรางความม่ันใจในการจัดการการ
ทุจริต ตลอดจนปกปองผูกระทําการรองเรียน โดยหากพบการทุจริตในหนวยงาน 



 
 
 
 - เพ่ิมมาตรการกํากับดูแลและตรวจสอบ การใชทรัพยสินของราชการ เพ่ือปองกันไมใหมีการ
นําไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง 
 - แกไขปญหาการทุจริตในหนวยงานของทานอยางจริงจัง 
 - เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุง
พัฒนาการดําเนินงาน/การใหบริการของหนวยงานใหดีข้ึน 
 - พึงใหความสําคัญกับการพัฒนาพฤติกรรมการมุงเนนผลสําเร็จของงาน การใหความสําคัญกับ
งานมากกวาธุระสวนตัว และความพรอมรับผิดรับชอบหากความผิดพลาดเกิดจากตนเองของบุคลากรใน
หนวยงานของทานมากข้ึน 
บผิดรับชอบหากความผิดพลาดเกิดจากตนเองของบุคลากรในหนวยงานของทานมากข้ึน 
 - สงเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอยางถูกตอง 
 - สงเสริมใหมีการนําผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน ไป
ปรับปรุงการทํางาน เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน 
 - พัฒนากระบวนการการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา 
อยางเปนธรรม 
 - เพ่ิมการปรับปรุงวิธีการและ ข้ันตอนการดําเนินงาน/การใหบริการใหดีข้ึน 
 - เพ่ิมมาตรการสงเสริมใหหนวยงานของทาน มีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต ตรวจสอบการ
ทุจริต และลงโทษทางวินัยอยางจริงจังเม่ือพบการทุจริต 
 - เพ่ิมการกํากับติดตาม ถามีการขอยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรใน
หนวยงานของทาน ตองมีการขออนุญาตอยางถูกตอง 

 - สงเสริมใหมีการมอบหมายงานตามตําแหนงหนาท่ี จากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม 
 - เพ่ิมกลไกการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การใหบริการของหนวยงานใหดีข้ึน 
 - ใหตรวจสอบวาบุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงาน/ใหบริการ แกผูมาติดตอท่ัว ๆ ไป กับ
ผูมาติดตอท่ีรูจักเปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกัน มากนอยเพียงใด  
 - ใหตรวจสอบวาประเด็นการปฏิบัติงานใหบริการแกผูอ่ืนวาเปนไปตามข้ันตอนหรือระยะเวลาท่ี
กําหนดมากนอยเพียงใด 
 - ปรับปรุงการดําเนินงาน/การใหบริการใหมีความโปรงใสมากข้ึน 
 - เพ่ิมมาตรการกํากับใหเจาหนาท่ีของหนวยงานใหบริการประชาชนอยางเทาเทียมกันโดยไม
เลือกปฏิบัติ 
 - สงเสริมการเผยแพรผลงานหรือขอมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจนมากข้ึน 
 - เพ่ิมมาตรการกํากับติดตามการทํางานของเจาหนาท่ีของหนวยงานในการทํางานอยาง
ตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล 
 - กํากับติดตามการทํางานของเจาหนาท่ีของหนวยงานวามีการติดตอ ปฏิบัติงาน และใหบริการ
แกประชาชนเปนไปตามข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกําหนด 
 - สงเสริมการทํางานท่ีคํานึงถึงประโยชนของประชาชนและสวนรวมเปนหลัก 
 - เพ่ิมกลไกกํากับใหหนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ โดยคํานึงถึงความคุมคา และไม
บิดเบือนวัตถุประสงคท่ีตั้งไว  
 
 



 
 
 

สรุปผลการประเมินแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 

ตัวช้ีวัดท่ี 9-10 จํานวน 2 ตัวช้ีวัด ประกอบดวย 

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.1 ขอมูลพ้ืนฐาน 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

ขอ ประเด็นการตรวจ คะแนน 

O1 โครงสราง 100.00 

O2 ขอมูลผูบริหาร 100.00 

O3 อํานาจหนาท่ี 100.00 

O4 แผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนาหนวยงาน 100.00 

O5 ขอมูลการติดตอ (***ไมมีขอมลูไปรษณียอิเล็กทรอนิกส)     0.00 

O6 กฎหมายท่ีเก่ียวของ 100.00 

 

ขาวประชาสัมพันธ 
 

ขอ ประเด็นการตรวจ คะแนน 

O7 ขาวประชาสัมพันธ 100.00 
 

การปฏิสัมพันธขอมูล 
 

ขอ ประเด็นการตรวจ คะแนน 

O8 Q&A 100.00 

O9 Social Network 100.00 

 

ตัวช้ีวัดยอยที 9.2 การบริหารงาน 

แผนการดําเนินงาน 
ขอ ประเด็นการตรวจ คะแนน 

O10 แผนดําเนินงานประจําป 100.00 

O11 รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําป รอบ 6 เดือน 100.00 

O12 รายงานผลการดําเนินงานประจําป 100.00 

 
การปฏิบัติงาน 
 

ขอ ประเด็นการตรวจ คะแนน 

O13 คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 100.00 
 

 
 



 
 
 
การใหบริการ 
 

ขอ ประเด็นการตรวจ คะแนน 

O14 คูมือหรือมาตรฐานการใหบริการ 100.00 

O15 ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ 100.00 

O16 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการใหบริการ 100.00 

O17 E-Service 100.00 

 
ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
แผนการใชจายงบประมาณประจําป 
 

ขอ ประเด็นการตรวจ คะแนน 

O18 แผนการใชจายงบประมาณประจําป 100.00 

O19 รายงานการกํากับติดตามการใชจายงบประมาณ ประจําป รอบ 6 เดือน 100.00 

O20 รายงานผลการใชจายงบประมาณประจําป 100.00 
 

การจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 
 

ขอ ประเด็นการตรวจ คะแนน 

O21 แผนการจดัซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสด ุ 100.00 

O22 ประกาศตาง ๆ เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสด ุ 100.00 

O23 สรุปผลการจัดซื้อจดัจางหรือการจดัหาพัสดรุายเดือน 100.00 

O24 รายงานผลการจดัซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 100.00 
 

ตัวช้ีวัดยอยที 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

ขอ ประเด็นการตรวจ คะแนน 

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 100.00 

O26 การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 100.00 

O27 หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 100.00 

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําป 100.00 

 

 

 

 



 
 
 
ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.5 การสงเสริมความโปรงใส 
การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 
 

ขอ ประเด็นการตรวจ คะแนน 

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรยีนการทุจริต 100.00 

O30 ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริต 100.00 

O31 ขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตประจําป 100.00 

 
การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม 
 

ขอ ประเด็นการตรวจ คะแนน 

O32 ชองทางการรับฟงความคิดเห็น 100.00 

O33 การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม 100.00 

 

10. การปองกันการทุจริต  คะแนนเฉล่ีย 100.00 
 

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 10.1 การดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต 
เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร 
 

ขอ ประเด็นการตรวจ คะแนน 

O34 เจตจํานงสจุริตของผูบริหาร 100.00 

O35 การมีสวนรวมของผูบรหิาร 100.00 

 
 
การประเมินความเส่ียงเพ่ือการปองกันการทุจริต 
 

ขอ ประเด็นการตรวจ คะแนน 

O36 การประเมินความเสีย่งการทุจรติประจําป 100.00 

O37 การดําเนินการเพ่ือจัดการความเสีย่งการทุจริต 100.00 

 

การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 
 

ขอ ประเด็นการตรวจ คะแนน 

O38 การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 100.00 

 
 



 
 
 
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 

ขอ ประเด็นการตรวจ คะแนน 

O39 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตประจําป 100.00 

O40 รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการปองกันการทุจริตประจาํป รอบ 6 เดือน 100.00 

O41 รายงานผลการดําเนินการปองกันการทุจริตประจาํป 100.00 

 
ตัวช้ีวัดยอยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต 
มาตรการสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริตภายในหนวยงาน 
 

ขอ ประเด็นการตรวจ คะแนน 

O42 มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 100.00 

O43 การดําเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายใน
หนวยงาน 

100.00 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ผลการวิเคราะหและแนวทางการดําเนินงาน 

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

การพัฒนาการสรางการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน หรือ IIT 

 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 พบวาคาคะแนนท่ีไดจากตัวชี้วัดท้ัง 5 ตัวชี้วัด ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของผูมี

สวนไดสวนเสียภายใน ไดผลคะแนนเฉลี่ย 79.60 รายละเอียดดังนี้ 

สรุปผลคะแนนประเมินรายตัวชีว้ัด 

  ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คะแนน 

ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน IIT 

1 การปฏิบัติหนาท่ี 86.22 

2 การใชงบประมาณ 76.36 

3 การใชอํานาจ 83.96 

4 การใชทรัพยสินของราชการ 75.79 

5 การแกไขปญหาการทุจริต 75.68 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

การพัฒนาเพ่ือสรางการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก หรือ EIT 

 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 พบวาคาคะแนนท่ีไดจากตัวชี้วัดท้ัง 3 ตัวชี้วัด ท่ีเก่ียวของกับการใหบริการผูมีสวนได

สวนเสียภายนอก ไดผลคะแนนเฉลี่ย 81.33 รายละเอียดดังนี้ 

สรุปผลคะแนนประเมินรายตัวชีว้ัด ป 2564 

  ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คะแนน 

ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก EIT 

6 คุณภาพการดําเนินงาน 80.99 

7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 83.98 

8 การปรับปรุงระบบการทํางาน 79.03 

 

 

การพัฒนาการดําเนินงานการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 

 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 พบวาคาคะแนนท่ีไดจากการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) ไดผลคะแนนเฉลี่ย 100 

รายละเอียดดังนี้ 

 

สรุปผลคะแนนประเมินรายตัวชีว้ัด 

  ลําดับท่ี ตัวชี้วัด คะแนน 

9 การเปดเผยขอมูล 100.00 

10 การปองกันการทุจริต 100.00 

 

  
 
 
 
 
 
 



 
 
 

สรุปผลการประเมินแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 
 

ตัวช้ีวัดท่ี 9-10 จํานวน 2 ตัวช้ีวัด ประกอบดวย 

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.1 ขอมูลพ้ืนฐาน 
ขาวประชาสัมพันธ 

ขอ ประเด็นการตรวจ กิจกรรมเพ่ิมเติมของป 2565 

O1 โครงสราง ขอมูลโครงสรางการแบงสวนราชการของมหาวิทยาลัยใหเปน
ปจจุบัน แสดงตําแหนงท่ีสําคัญการแบงสวนงานภายใน ภาพถาย
ผูบริหาร ขอมูลเปนปจจุบัน 

O2 ขอมูลผูบริหาร ปรับเปลี่ยนรายนามผูบริหารของมหาวิทยาลัยใหเปนปจจุบัน  

O3 อํานาจหนาท่ี แสดงขอมูลและอํานาจหนาท่ี ของหนวยงานตามท่ีกฎหมาย
กําหนด 

O4 แผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนาหนวยงาน แสดงแผนการดําเนินงานภารกิจของหนวยงาน 

O5 ขอมูลการติดตอ ขอมูลการติดตอท่ีเปนปจจุบัน 

- ท่ีอยูหนวยงาน เบอร โทรศัพท  หมายเลขโทรสาร ท่ีอยู
อิเล็กทรอนิกส แผนท่ีตั้งหนวยงาน 

O6 กฎหมายท่ีเก่ียวของ แสดงกฎหมายท่ีของกับหนวยงาน 
 
ขาวประชาสัมพันธ 

ขอ ประเด็นการตรวจ กิจกรรมเพ่ิมเติมของป 2565 

O7 ขาวประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสารตาง ๆ เพ่ือการประชาสัมพันธขอมูลท่ีถูกตอง เปน
ปจจุบัน  

 
การปฏิสัมพันธขอมูล 

 

 

 

ขอ ประเด็นการตรวจ  ความคิดเห็น กิจกรรมเพ่ิมเติมของป 2565 

O8 Q&A แตงตั้งคณะกรรมการดูแลประเด็นคําถาม เพ่ือสงตอผูรับผิดชอบ 
มีลักษณะเปนการสื่อสารสองทาง เชน Web board กลอง
ขอความ ถาม-ตอบ 

O9 Social Network  พบขอมูลแสดงบน
เว็บไซต 

แสดงตําแหนงบนเว็บไซตของหนวยงานท่ีสามารถเชื่อมโยง
เครือขายออนไลน ไปยังเว็บไซตหลักของหนวยงาน เพ่ือใหผูมา
รับบริการหรือผูมาติดตอ เขาถึงเว็บไซตหลักของมหาวิทยาลัย  
ไดงายสะดวกข้ึน 



 
 
 

 

ตัวชี้วัดยอยท่ี 9.2 

แผนการดําเนินงาน 
 

การปฏิบัติงาน 
ขอ ประเด็นการตรวจ  ความคิดเห็น กิจกรรมเพ่ิมเติมของป 2565 

O13 คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ใหทุกหนวยงานทบทวนเพ่ิมเติมการจัดทําคูมือการปฏิบัติ
เปนมาตรฐานเดียวกัน 

 
 

   การใหบริการ 
ขอ ประเด็นการตรวจ  ความคิดเห็น กิจกรรมเพ่ิมเติมของป 2565 

O14 คูมือหรือมาตรฐานการใหบริการ ใหทุกหนวยงานทบทวนเพ่ิมเติมการจัดทําคูมือหรือ
มาตรฐานการใหบริการ เปนมาตรฐานเดียวกัน 

O15 ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ ใหทุกหนวยงานทบทวนเพ่ิมเติมการจัดทําขอมูลเชิงสถิติ
การใหบริการและผลความพึงพอใจ เผยแพรผานเว็บไซต
ของหนวยงาน 

O16 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการใหบริการ ใหทุกหนวยงานทบทวนเพ่ิมเติมการจัดทําขอมูลเชิงสถิติ
การใหบริการและผลความพึงพอใจ เผยแพรผานเว็บไซต
ของหนวยงาน 

O17 E-Service ใหทุกหนวยงานทบทวนเพ่ิมเติมการจัดทําการบริการ                
E-Service เ พ่ือใหบริการ สํ าหรับภารกิจหลักของ
หนวยงาน 

 

 

ขอ ประเด็นการตรวจ   ความคิดเห็น กิจกรรมเพ่ิมเติมของป 2565 

O10 แผนดําเนินงานประจําป แผนการดําเนินงานภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ท่ีมีระยะ 1 ป 
มีข อ มูลรายละ เ อียดของแผนงานประจํ าป  อย า งน อย
ประกอบดวย โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณท่ีใช ระยะเวลา
ในการดําเนินงาน 

O11 รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงาน
ประจําป รอบ 6 เดือน 

แสดงความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
ประจําป มีรายละเอียดความกาวหนา อยางนอยประกอบดวย  
ความกาวหนาในการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน 

O12 รายงานผลการดําเนินงานประจําป ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป เปนรายงานของ
ป พ.ศ. 2564 อยางนอยประกอบดวย  ผลการดําเนินการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม ผลการใชจายงบประมาณ ปญหา
อุปสรรค และขอเสนอแนะ                       



 
 
 
ตัวชี้วัดยอยท่ี 9.3 การบริหารงานเงินงบประมาณ9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
แผนการใชจายงบประมาณประจําป 

ขอ ประเด็นการตรวจ  ความคิดเห็น กิจกรรมเพ่ิมเติมของป 2565 

O18 แผนการใชจายงบประมาณประจําป แผนการใชจายงบประมาณของหนวยงานท่ีมีระยะเวลา 
1 ป  เชน  งบประมาณตามแหล ง ท่ี ได รั บจั ดสรร 
งบประมาณตามประเภทรายการใชจาย 

O19 รายงานการกํากับติดตามการใชจายงบประมาณ 
ประจาํป รอบ 6 เดือน 

แสดงความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนการใช
จายงบประมาณประจําป อยางนอยประกอบดวย
ความกาวหนาการใชจ ายงบประมาณ เปนขอมูล
ระยะเวลา 6 เดือนแรก 

O20 รายงานผลการใชจายงบประมาณประจําป แสดงผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ
ประจําป  มีขอมูลรายละเ อียดสรุปผลการใชจ าย
งบประมาณ เปนรายงานผลของป พ.ศ. 2564 อยาง
นอยประกอบดวย ผลการใชจายงบประมาณ ปญหา 
อุปสรรค และขอเสนอแนะ เปนการายงานผลของป 
2564 

 

 
การจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 

ขอ ประเด็นการตรวจ  ความคิดเห็น กิจกรรมเพ่ิมเติมของป 2565 

O21 แผนการจัดซ้ือจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ แผนการจัดซ้ือจัดจางหรือจัดหาพัสดุ เปนขอมูลการ
จัดซ้ือจัดจางในป พ.ศ. 2565 

O22 ประกาศตาง ๆ เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางหรือการ
จัดหาพัสดุ 

ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซ้ือจัดจาง เปน
ขอมูลการจัดซ้ือจัดจางในป พ.ศ. 2565 

O23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุราย
เดือน 

สรุปการจัดซ้ือจัดจางของมหาวิทยาลัย จําแนกขอมูล
เปนรายเดือน (กรณีไมมีการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน
ใดใหเผยแพรวาไมมีการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนนั้น) 
เปนขอมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของป พ.ศ. 2565 

O24 รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ
ประจําป 

ผลการจั ด ซ้ื อจั ดจ า งของหน วยงาน  อย า งน อย
ประกอบดวย งบประมาณในการจัดซ้ือจัดจาง ปญหา 
อุปสรรค และขอเสนอแนะ เปนรายงานผลของป 
2564 

 

 

 

 

 



 
 
 
ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ขอ ประเด็นการตรวจ  ความคิดเห็น กิจกรรมเพ่ิมเติมของป 2565 

O25 นโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคล นโยบายหรือแผนการบริหารสูงสุด หรือแผนการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ท่ี มีวัตถุประสงค เ พ่ือ
กอใหเกิดการบริหารทรัพยากรบุคคล ท่ีมีความโปรงใส
และมีคุณธรรม 

O26 การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

นโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
เชน การวางแผนกําลังคน การสรรหาคนดี คนเกงเพ่ือ
การปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน การพัฒนา
บุคลากร การสรางทางกาวหนาในสายอาชีพ การพัฒนา
คุณภาพชีวิติ การบรรจุหรือการแตงตั้งบุคลากร 

O27 หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล -การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  

-การบรรจุและแตงตั้งบุคลากร  

-การพัฒนาบุคลากร  

-การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร  

-การใหคุณใหโทษและการสรางขวัญกําลังใจ 

     สามารถนําหลักเกณฑดังกลาวเผยแพรบนเว็บไซต
ของหนวยงาน 

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจําป 

ผลการดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากร 
อยางนอยประกอบดวย ผลการดําเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล ปญหาอุปสรรค และ
ขอเสนอแนะผลการวิเคราะหการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เปนการรายงานผลของป พ.ศ. 2564 

 
 
 

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.5 การาสงเสริมความโปรงใส 

การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 
ขอ ประเด็นการตรวจ  ความคิดเห็น กิจกรรมเพ่ิมเติมของป 2565 

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและ
พฤติมิชอบ 

แสดงคูมือหรือแนวทางการดําเนินการตอเรื่องรองเรียน
ท่ีของกับการทุจริตและพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของ
หนวยงาน อยางนอยประกอบดวย 

   1. รายละเอียดข้ันตอนหรือบุคคลภายนอกจะทําการ
รองเรียน 

   2. รายละเอียดข้ันตอนหรือวิธีการในการจัดการตอ
เรื่องรองเรียน 

   3. สวนงานท่ีรับผิดชอบ และระยะเวลาดําเนินการ 



 
 
 

O30 ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริต แสดงคูมือหรือแนวทางการดําเนินการตอเรื่องรองเรียน
ท่ีเ ก่ียวของกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบของ
เจาหนาท่ีของหนวยงาน 

O31 ขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตประจําป ขอมูลสถิตเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจาหนาท่ีของหนวยงาน เชน จํานวนเรื่อง เรื่องท่ี
ดําเนินการแลวเสร็จ เรื่องท่ีอยูระหวางดําเนินการ 
สามารถจัดทําเปนขอมูลรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือ
ราย 6 เดือน ท่ีมีขอมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือน
แรก 

 
การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม 

 

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 10.1 การดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต 

ขอ ประเด็นการตรวจ  ความคิดเห็น กิจกรรมเพ่ิมเติมของป 2565 

O32 ชองทางการรับฟงความคิดเห็น -แสดงชองทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถแสดงความ

คิดเห็นตอการดําเนินงานตามอํานาจหนาท่ีภารกิจของ

หนวยงาน ผานชองทางออนไลน เชน 

-Web board (Q&A) 

-กลองร ับฟงความค ิดเหน ็      

-google forms 

- สามารถเขาถึงหรือเชื่อมโยงไปยังชองทางขางตนได
จากเว็บไชตหลักของหนวยงาน 

O33 การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม จัดทําการดําเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการเปด
โอกาสใหบุคคลภายนอก ไดมีสวนรวมในการดําเนินงาน
ตามภารกิจของหนวยงาน เชน รวมวางแผน รวม
ดําเนินการ รวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือรวม
ติดตามประเมินผล เปนตน 

ขอ ประเด็นการตรวจ  ความคิดเห็น กิจกรรมเพ่ิมเติมของป 2565 

O34 นโยบายไมรับของขวัญ (NO Gift Policy) จัดทํารางประกาศนโยบายไมมีการรับของขวัญ (NO Gift 
Policy) เขาท่ีประชุมผูบริหาร ประจําเดือนมีนาคม 2565 
เจาหนาท่ีและบุคลากรทุกคนจะตองไมมีการรับของขวัญ 
ของกํานัลทุกชนิด ดําเนินการโดยผูบริหารสูงสุดคน
ปจจุบัน 



 
 
 

 
เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร 
การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการปองกันการทุจริต 

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น กิจกรรมเพ่ิมเติมของป 2565 

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําป จัดทําประเมินความเสี่ยงการการทุจริตแยกออกมาจากการ
ประเมินความเสี่ยงท่ัวไป 

O37 การดําเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต จัดทําดําเนินการประเมินความเสี่ยงการการทุจริตแยก
ออกมาจากการประเ มินความเสี่ ยง ท่ัว ไป  เปนการ
ดําเนินการท่ีสอดคลองกับ o36 เปนการดําเนินการในป 
2565 

 
การเสริมสรงวัฒนธรรมองคกร 

 
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

ขอ ประเด็นการตรวจ  ความคิดเห็น กิจกรรมเพ่ิมเติมของป 2565 

O39 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตประจําป จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตประจําป โดยนํา
ขอเสนอแนะมาปรับแผนการทํางาน 

O40 รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการ 

ปองกันการทุจริตประจําป รอบ 6 เดือน 

แสดงความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริตตามขอ o39 อยางนอยประกอบดวย 
ความกาวหนาการดําเนินงานแตละโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดกิจกรรมท่ีใชในการดําเนินงาน 

O41 รายงานผลการดําเนินการปองกันการทุจริต
ประจําป 

แสดงผลการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริต อยางนอยประกอบดวย ผลการดําเนินโครงการหรือ
กิจกรรรม ผลการใชจายงบประมาณ ปญหาอุปสรรค 
ขอเสนอแนะ 

 
 
 
 

O35 การมีสวนรวมของผูบริหาร แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมท่ีผูบริหารทุกระดับ และ
บุคลากรทุกภาคสวน ใหความสําคัญในการเขารวม
กิจกรรมเพ่ือใหการปรับปรุงและพัฒนาดานคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงาน 

ขอ ประเด็นการตรวจ  ความคิดเห็น กิจกรรมเพ่ิมเติมของป 2565 

O38 การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร จัดทํากิจกรรมเพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร ใหเจาหนาท่ี
ในหนวยงานมีทัศนคติ คานิยมในการปฏิบัติงานอยาง
ซ่ือสัตยสุจริต มีจิตสํานึกท่ีด ี



 
 
 
ตัวช้ีวัดยอยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต 
มาตรการภายในเพ่ือสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริต 

ขอ ประเด็นการตรวจ  ความคิดเห็น กิจกรรมเพ่ิมเติมของป 2565 

O42 มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส
ภายในหนวยงาน 

จัดประชุมชี้แจงการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย เก่ียวกับ
การสรางการรับรูและเขาใจของบุคลากรภายใน ในการ
ตอบแบบวัดการรับรูของบุคลากรภายใน ในการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงานภาครัฐ ประจําป
งบประมาณ 2565 

O43 การดําเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรม
และความโปรงใสภายในหนวยงาน 

ดําเนินการจัดประชุมชี้แจงการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
เก่ียวกับการสรางการรับรูและเขาใจของบุคลากรภายใน 
เพ่ือสรางการรับรูและเขาใจ กอนตอบแบบวัดการรับรูของ
บุคลากรภายใน การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
หนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ 2565 เก่ียวกับ
การปฏิบัติหนาท่ี การใชงบประมาณ การใชอํานาจ การใช
ทรัพยสินของราชการ การแกไขปญหาการทุจริตและการ
ปรับปรุงการทํางาน เปนตน 

                                          

                                                                    

 

                                                                      ลงชือ่.................................................... 

                                                                          (นางสาววิจติรา  ชวยแกว) 

                                                                         เจาหนาทีบ่ริหารงานทัว่ไป 
 

 

 

                                                                    ลงชื่อ.................................................... 

                                                                                 (ผูชวยศาสตราจารยเสนอ  สะอาด) 

                                                                                              ผูชวยอธิการบดี 

 

 



 
 
 

 

 

แผนพัฒนาคุณภาพดานการประเมินคุณธรรม 

และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

 



 
 
 

มาตรการ/แนวทางการปรับปรุงการพัฒนา ตัวช้ีวัดตามมาตรการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา 
ในการดําเนนิงาน 

1. แสดงขอมูลการติดตอ อยางนอยประกอบดวย                              
ท่ีอยูหนวยงาน พิจารณาจากผลประเมินเพ่ือนําไป   
สูการพัฒนาประเด็นท่ีควรมีการเปดเผยหนวยงาน 
หมายเลขโทรศัพท หมายเลขโทรสาร ท่ีอยูไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส และแผนท่ีตั้งหนวยงาน 
 

การเผยแพยขอมูลการติดตอ
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

           ธ.ค. 64  

2. สงเสริมการประชาสัมพันธ และใหขอมูลเก่ียวกับ
แผนการใชจายงบประมาณประจําปของหนวยงาน
ของทานมากข้ึน 

การเผยแพรแผนการใชจาย
งบประมาณของหนวย 

กองนโยบายและแผน 
 

 

ต.ค. 64 – ธ.ค. 64 

3. เพ่ิมการอํานวยความสะดวก เก่ียวกับข้ันตอนการ
ขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสินของราชการ ไปใช
ปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน 

มีข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืม
ทรัพยสินของราชการ และแจง
ใหผูรับบริการรับทราบ 

สํานักงานอธิการบดี ม.ค. – มี.ค. 65 

4. เพ่ือปองกันเพ่ิมมาตรการกํากับดูแล และ
ตรวจสอบ  การใชทรัพยสินของราชการไมใหมีการ
นําไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง 

มีมาตรการเก่ียวกับการกํากับ
ตรวจสอบเก่ียวกับการใช
ทรัพยสินของราชการ 

สํานักงานอธิการบดี ต.ค. 64 – ก.ย. 65 

5. สงเสริมการประชาสัมพันธ และใหขอมูลเก่ียวกับ
แผนการใชจายงบประมาณประจําปของหนวยงาน 
และเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการตรวจสอบการใช
จายงบประมาณ โดยเพ่ิมการใหสอบถาม ทักทวง 
รองเรียน 

 

-มีการเผยแพรเก่ียวกับแผนการ
ใชจายงบประมาณประจําป  
-ชองทางการตรวจสอบการใช
จายงบประมาณ 

ทุกหนวยงานในสังกัด
มหาวิทยาลัย 

ต.ค. 64 – ก.ย. 65 



 
 
 

มาตรการ/แนวทางการปรับปรุงการพัฒนา ตัวช้ีวัดตามมาตรการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา 
ในการดําเนนิงาน 

6. แกปญหาการทุจริต เพ่ือเปดโอกาสใหผูรับบริการ            
ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขาไปมีสวนรวม
ในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน/การใหบริการ
ของหนวยงานใหดีข้ึน 

มีชองทางเพ่ือใหผูบริการรวม
แสดงความคิดเห็นการปรับปรุง
พัฒนาการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 

กองบริหารงานบุคคล 
งานนิติการ 

ต.ค. 64 – ก.ย. 65 

7. การพัฒนาพฤติกรรมการมุงเนนผลสําเร็จของงาน 
การใหความสําคัญกับงานมากกวาธุระสวนตัว และ
ความพรอมรับผิดรับชอบหากความผิดพลาดเกิดจาก
ตนเองของบุคลากร ในหนวยงานของทานมากข้ึน 
และสงเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ตามระดับคุณภาพของผลงานอยางถูกตอง 

มีการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
การปฏิบัติราชการของบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัย 

ทุกหนวยงานในสังกัด
มหาวิทยาลัย 

ต.ค. 64 – ก.ย. 65 

8. สงเสริมใหมีการนําผลการตรวจสอบ ของฝาย
ตรวจสอบท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน                   
ไปปรับปรุงการทํางาน เพ่ือปองกันการทุจริตใน
หนวยงาน 

มีการประเมินแผนหรือ         
การปรับปรุงการพัฒนาเก่ียวกับ
ปองกันการทุจริตภายใน
หนวยงาน 

กองคลัง ต.ค. 64 – ก.ย. 65 

9. เพ่ิมกลไกการปรับปรุงคุณภาพ การปฏิบัติงาน 
การใหบริการของหนวยงาน ใหดีข้ึนมีความโปรงใส 
และกํากับใหเจาหนาท่ีของหนวยงานใหบริการ
ประชาชน อยางเทาเทียมกันโดยไมเลือกปฏิบัติ 

มีคูการปฏิบัติงานและคูมือการ
ใหบริการของหนวยงานภายใน
สังกัดมหาวิทยาลัย 

ทุกหนวยงานในสังกัด
มหาวิทยาลัย 

ม.ค. – มี.ค. 65 

10. สงเสริมการเผยแพรผลงาน หรือขอมูลท่ี
สาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจนมากข้ึน 

มีการเผยแพรขอมูลผลงานผาน
เว็บไซตของหนวยงาน 

ทุกหนวยงานในสังกัด
มหาวิทยาลัย 

ม.ค. – มี.ค. 65 



 
 
 

 

 

 

 

 

                                                                   ลงชื่อ.................................................... 

                                                                     (นางสาววิจิตรา  ชวยแกว) 

                                                                      เจาหนาที่บริหารงานทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการ/แนวทางการปรับปรุงการพัฒนา 
 

ตัวช้ีวัดตามมาตรการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา 
ในการดําเนนิงาน 

11. เพ่ิมมาตรการกํากับติดตามการทํางานของ
เจาหนาท่ีของหนวยงานในการทํางานอยาง
ตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล 

มีมาตรการ หรือจรรยาบรรณใน
การปฏิบัติงานของ อาจารย
บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย 

ทุกหนวยงานในสังกัด
มหาวิทยาลัย 

ต.ค. 64 – ก.ย. 65 


