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สรุปรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) จากระบบ ITAS 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

------------------------------------------------------ 
ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)   

ได ้ดำเน ินการประเมินคุณธรรมและความโปร ่งใสในการดำเน ินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & 
Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  โดยมีเครื่องมือและตัวชี้วัดการประเมิน
ผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบ ITAS) แบ่งออกเป็น 3 แบบ 10 ตัวชี้วัด คือ 

1. แบบว ัดการร ับร ู ้ของผ ู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียภายใน ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง 
ประกอบด้วยตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สิน  
ของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนครที่ตอบแบบวัดการรับรู้ จำนวน 160 คน 

2. แบบวัดการรับรู ้ของผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงาน  
ที ่ประเมิน ประกอบด้วยตัวชี ้ว ัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวช ี ้ว ัดประสิทธิภาพการสื ่อสาร และตัวชี ้วัด 
การปรับปรุงระบบการทำงาน โดยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ที่ตอบแบบวัดการรับรู้ จำนวน 495 คน 

3 .  แบบตรวจการ เป ิ ด เ ผยข ้ อม ู ล ส าธ า รณะ  (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) มีวัตถุประสงค์เพื ่อประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื ่อให้
ประชาชนเข้าถึงได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล  และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต  

โดยสรุปผลการประเมิน ได้ดังนี้ 
1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนิงาน  

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ผ่านตามเกณฑ์การประเมิน โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับ 91.42 คะแนน อยู่ระดับ A 

เมื ่อพิจารณาตามตัวชี ้ว ัด พบว่า ตัวชี ้ว ัดการเปิดเผยข้อมูล และตัวชี ้ว ัดการป้องกันการทุจริต  
ได้คะแนนสูงสุด เท่ากับ 100 คะแนน รองลงมา คือ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ (92.94 คะแนน) ตัวชี้วัดการใช้
อำนาจ (89.92 คะแนน) ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ (86.56 คะแนน) ตัวชี้วัดการแก้ปัญหาการทุจริต (86.37 
คะแนน) คือตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน (85.93 คะแนน) ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ (85.74 คะแนน)  
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร (82.52 คะแนน) และตัวชี้วัดการปรับปรุงการทำงาน (80.85 คะแนน) 
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การเปรียบเทียบผลคะแนน10 ตัวชี้วัด  

ประเภทตัว
บ่งชี ้

ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

IIT  

1. การปฏิบัติหน้าที่ 93.22 95.05 92.94 

2. การใช้งบประมาณ 86.46 89.34 86.56 

3. การใช้อำนาจ 90.68 92.82 89.92 

4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 86.91 89.90 85.74 

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 85.66 89.79 86.37 

EIT  

6. คุณภาพการดำเนินงาน 88.48 85.53 85.93 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 89.63 85.53 82.52* 

8. การปรับปรุงการทำงาน 89.87 83.33 80.85* 

OIT 
9. การเปิดเผยข้อมูล 100 100 100 

10 การป้องกันการทุจริต 100 100 100 

 
คะแนนประเมิน  93.38 92.85 91.42 

หมายเหตุ   * มีผลคะแนนต่ำกว่า 85 คะแนน A A A 
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2. การจัดอันดับผลคะแนน 

เมื ่อทำการจัดอันดับผลคะแนนในกลุ ่มสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
พระนครได้ในอันดับที่ 24 จากจำนวน 86 หน่วยงาน และได้ในอันดับที่ 2 จากกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลจำนวน 9 หน่วยงาน  

ปีงบประมาณ ผลประเมิน 
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา กลุ่ม มทร. 

จำนวนหน่วยงาน 
ที่รับการประเมิน 

มทร.พระนคร 
ได้อันดับท่ี 

จำนวนหน่วยงาน 
ที่รับการประเมิน 

มทร.พระนคร 
ได้อันดับท่ี 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

93.38 83 9 9 1 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

92.85 83 17 9 1 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

91.42 86 25 9 2 

 

 

 

88.41 
93.38 92.85 91.42 
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3. ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุ 

มหาว ิทยาล ัยเทคโนโลย ีราชมงคลพระนคร ม ีผลการประเม ินค ุณธรรมและความโปร ่ งใส  

ในการดำเน ินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยู ่ ในระดับที ่ด ี  ซ ึ ่งสอดคล้อง  

และเป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร ์ชาติในประเด็นการต่อต้านการทุจร ิตและประพฤติม ิชอบ  

ที่มีเป้าหมายหลัก เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนอยู่ 

91.42 คะแนน 

แบบว ัดการร ับร ู ้ของผ ู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียภายใน ( Internal Integrity and Transparency 

Assessment: IIT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีคะแนนการดำเนินการตามตัวชี ้ว ัดที ่ 1  

การปฏิบัติหน้าท่ี สูงสุด ท้ังนี ้มีประเด็นและข้อเสนอแนะ ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ดังนี ้

ประเด็น ข้อเสนอแนะ 

บุคลากรในหน่วยงานบางรายมี
การขอยืมทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่
ถูกต้อง 

หน่วยงานควรระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทาง
ราชการตามประเภทงานด้านต่างๆ ไว้อย่างชัดเจนในคู ่มือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ O13) พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์คู่มือ 
หรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำชับให้
บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง  

บุคลากรในหน่วยงานบางรายยังไม่
ทราบรายละเอียดท่ีชัดเจน
เกี่ยวกับการขอใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการอย่างถูกต้อง 

หน่วยงานควรระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทาง
ราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจนในคู ่มือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ O13) พร้อมทั้งเผยแพร่คู่มือโดยใช้
ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างท่ัวถึง  

หน่วยงานของท่านยังไม่มีการ
กำกับดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ
เท่าที่ควร 

หน่วยงานควรกำหนดแนวทางในการกำกับ ดูแล และตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ O36) ควรระบุไว้ใน
คู่มือการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการ
ดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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แบบวัดการรับรู ้ของผู ้ม ีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  (External Integrity and Transparency 

Assessment: EIT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีคะแนนการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพ

การดำเนินงาน สูงสุด ท้ังนี ้มีประเด็นและข้อเสนอแนะ ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน ดังนี ้

ประเด็น ข้อเสนอแนะ 
การปรับปรุงคุณภาพและการ
สำรวจความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้ดีขึ้น 

หน่วยงานควรนำเสนอผลงานที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุง การพัฒนา
คุณภาพดำเนินงานของหน่วยงาน โดยสามารถสรุปจากรายงานผลการ
ดำเนินงานประจำปี (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ O12) หรือจากมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ O42) และ
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (อ้างอิงจาก
แบบวัด OIT ข้อ O43) รวมถึง สามารถสรุปจากรายงานผลการสำรวจความ
พึงพอใจในการให้บริการ (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ O16) นอกจากนี้ 
หน่วยงานอาจแสดงผลงานดังกล่าวเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า เพื่อให้เห็นถึง
การปรับปรุง พัฒนาอย่างชัดเจนและควรนำไปเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ ผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นต้น  

การปรับปรุงวิธีการและการสำรวจ
ความพึงพอใจของขั้นตอนการ
ดำเนินงาน/การให้บริการของ
หน่วยงานให้ดีขึ้น 

หน่วยงานควรนำเสนอผลงานที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุง การพัฒนา
ขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยสามารถสรุปจากรายงานผลการ
ดำเนินงานประจำปี (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ O12) หรือจากมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ O42) และ
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (อ้างอิงจาก
แบบวัด OIT ข้อ O43) รวมถึง สามารถสรุปจากรายงานผลการสำรวจความ
พึงพอใจในการให้บริการ (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ O16) นอกจากนี้ 
หน่วยงานอาจแสดงผลงานดังกล่าวเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า เพื่อให้เห็นถึง
การปรับปรุง พัฒนาอย่างชัดเจน และควรนำไปเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์ เป็นต้น  

การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ  
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การ
ให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 

หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ O33) ผ่าน
การดำเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ อีกทั้ง หน่วยงานควรจัดทำและ
เผยแพร่ช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ O8) 
โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง และช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
(อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ O32) ของผู้ท่ีมาติดต่อหรือรับบริการ 

 



4. รายละเอียดผลการประเมิน (รายประเด็น)  

ตัวชี้วัดและประเด็นการประเมนิ 
คะแนน  

(เต็ม 100) 
2564 2565 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที ่ 95.05 92.94 

I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัตงิาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มาก
น้อยเพียงใด 

• เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด 
• เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

91.34 
 

(91.89) 
(90.78) 

87.58 
 

(88.41) 
(86.76) 

I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัตงิาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไปกบัผู้มาติดต่อที่รูจ้ัก
เป็นการส่วนตัวอย่างเทา่เทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

91.01 84.48 

I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 
• มุ่งผลสำเร็จของงาน 
• ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว 
• พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 

89.48 
(91.46) 
(88.81) 
(88.17) 

88.09 
(90.71) 
(87.61) 
(85.94) 

I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อเพื่อแลกกับการ
ปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 

• เงิน 
• ทรัพย์สิน 
• ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทงิเป็นตน้ 

หมายเหตุ: เป็นการเรียกรับที่นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดให้รับได้ เช่น ค่าธรรมเนียม 
ค่าบริการ ค่าปรบั เป็นตน้ 

99.78 
 

(100) 
(100) 
(99.34 

99.38 
 

(98.75) 
(99.38) 
(100.00) 

I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏบิัติกันในสังคมแล้ว 
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ หรือไม ่

• เงิน 
• ทรัพย์สิน 
• ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เชน่ การลดราคา การรับความบันเทงิเป็นตน้ 

99.56 
 
 

(100) 
(100) 

(98.68) 

99.58 
 
 

(99.38) 
(99.38) 
(100.00) 

I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชนเพื่อ
สร้างความสัมพันธท์ี่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่ 

• เงิน 
• ทรัพย์สิน 
• ประโยชน์อ่ืน ๆ เชน่ การยกเว้นค่าบริการ การอำนวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น 

99.12 
 

(100.00) 
(100.00) 
(97.35) 

98.54 
 

(98.75) 
(98.75) 
(98.13) 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 89.34 86.56 

I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จา่ยงบประมาณประจำปีของหน่วยงานของทา่น มากน้อยเพียงใด 83.28 77.55 
I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จา่ยงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 90.68 88.51 



ตัวชี้วัดและประเด็นการประเมนิ 
คะแนน  

(เต็ม 100) 
2564 2565 

• คุ้มค่าต่อผลประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
• เป็นไปตามวัตถปุระสงค์ของงบประมาณทีต่ั้งไว้ 

(90.56) 
(90.79) 

(87.35) 
(89.66) 

I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จา่ยงบประมาณเพื่อประโยชน์สว่นตวั กลุม่ หรือพวกพอ้ง มากนอ้ย
เพียงใด 

92.95 89.63 

I10 บุคลากรในหน่วยงานของทา่น มีการเบิกจ่ายเงินที่เปน็เท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา คา่วัสดุ
อุปกรณ์หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 

94.28 93.79 

I11 หน่วยงานของท่าน มีการจดัซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุและการตรวจรบั พัสดุในลักษณะ
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

• โปร่งใส ตรวจสอบได ้
• เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 

89.43 
 

(93.42) 
(85.44) 

90.36 
 

(90.90) 
(89.82) 

I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มสี่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตาม
ประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพยีงใด 

• สอบถาม 
• ทักท้วง 
• ร้องเรียน 

85.41 
 

(86.35) 
(85.04) 
(84.83) 

79.52 
 

(81.54) 
(78.42) 
(78.60) 

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ 92.82 89.92 

I13 ท่านได้รับมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จากผูบ้ังคบับัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 89.92 85.93 
I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผูบ้ังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 91.01 87.38 
I15 ผู้บังคับบัญชาของทา่น มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้
ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

90.79 86.99 

I16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบญัชาสัง่การให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บงัคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 97.15 94.22 
I17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบญัชาสัง่การให้ทำในสิ่งทีไ่ม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มาก
น้อยเพียงใด 

96.27 95.46 

I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่านมีลักษณะดังตอ่ไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
• ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ 
• มีการซื้อขายตำแหน่ง 
• เอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 

91.79 
(89.21) 
(96.27) 
(89.87) 

89.56 
(86.31) 
(95.25) 
(87.13) 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 89.90 85.74 

I19 บุคลากรในหน่วยงานของทา่น มีการเอาทรัพย์สนิของราชการ ไปเปน็ของส่วนตัว หรือนำไป
ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

92.55 94.21 

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มี
ความสะดวกมากน้อยเพียงใด 

83.09 74.08 

I21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใชป้ฏิบัติงาน บคุลากรในหน่วยงานของท่านมีการ
ขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

90.80 86.34 



ตัวชี้วัดและประเด็นการประเมนิ 
คะแนน  

(เต็ม 100) 
2564 2565 

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สนิของราชการไปใช้ โดยไมไ่ด้ขออนุญาตอย่าง
ถูกต้องจากหน่วยงานของทา่น มากน้อยเพียงใด 

96.26 94.81 

I23 ท่านรู้แนวปฏิบตัิของหน่วยงานของทา่น เก่ียวกับการใช้ทรพัย์สินของราชการที่ถูกต้อง มาก
น้อยเพียงใด 

86.83 81.14 

I24 หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกนั
ไม่ให้มีการนำไปใชป้ระโยชนส์่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากนอ้ยเพียงใด 

89.89 83.84 

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 89.79 86.37 

I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด 91.66 87.36 
I26 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่ 

• ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
• จัดทำแผนงานดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหนว่ยงาน 

98.34 
(98.68) 
(98.01) 

94.69 
(95.63) 
(93.75) 

I27 หน่วยงานของท่านมีปัญหาการทุจริตที่ยังไมไ่ด้รับการแกไ้ข มากนอ้ยเพียงใด 85.71 82.37 

I28 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการดังต่อไปนี้ต่อการทุจรติในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 
• เผ้าระวังการทุจริต 
• ตรวจสอบการทุจริต 
• ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต 

88.51 
(88.36) 
(88.36) 
(88.81) 

86.96 
(86.75) 
(86.97) 
(87.18) 

I29 หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

88.36 86.14 

I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นตอ่
ประเด็นดังต่อไปนี้ อยา่งไร 

• สามารถร้องเรียนและสง่หลักฐานได้อย่างสะดวก 
• สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ 
• มั่นใจว่าจะมีการดำเนนิการอย่างตรงไปตรงมา 
• มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มผีลกระทบต่อตนเอง 

86.16 
 

(88.15) 
(86.83) 
(86.17) 
(83.48) 

80.68 
 

(81.98) 
(80.52) 
(81.57) 
(78.64) 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน 85.53 85.93 

E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทีท่า่นติดต่อ ปฏบิัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดงัต่อไปนี้ 
มากน้อยเพียงใด 

• เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด 
• เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 

81.28 
 

(82.06) 
(80.50) 

79.52 
 

(80.46) 
(78.57) 

E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทีท่า่นติดต่อ ปฏบิัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่อคนอ่ืนๆ 
อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด 

84.15 82.94 

E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทีท่า่นติดต่อ มีการปดิบังหรือบิดเบอืนข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/
ให้บริการแก่ท่านมากน้อยเพียงใด 

84.21 89.75 



ตัวชี้วัดและประเด็นการประเมนิ 
คะแนน  

(เต็ม 100) 
2564 2565 

E4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผา่นมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทีท่่านติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือ
ให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาตหรือให้บริการ หรือไม่ 

• เงิน 
• ทรัพย์สิน 
• ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เชน่ การลดราคา การให้ความบันเทิงเป็นตน้ 

98.76 
 

(98.51) 
(99.07) 
(98.70) 

98.59 
 

(98.18) 
(98.99) 
(98.59) 

E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็น
หลักมากน้อยเพียงใด 

79.28 78.85 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 85.53 82.52 

E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อมีลักษณะดังตอ่ไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
• เข้าถึงง่าย ไม่ซบัซ้อน 
• มีช่องทางหลากหลาย 

81.07 
(81.17) 
(80.97) 

78.12 
(78.43) 
(77.80) 

E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอยา่งชดัเจน
มากน้อยเพียงใด 

79.23 77.24 

E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคำตชิมหรือความคิดเห็นเก่ียวกับการดำเนินงาน/การ
ให้บริการ หรือไม่ 

96.06 93.13 

E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคำถามเมื่อมีข้อกังวลสงสยัเก่ียวกับการดำเนนิงาน
ได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

80.38 77.42 

E10 หน่วยงานทีท่่านติดต่อ มีชอ่งทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
หรือไม่ 

90.88 86.67 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 83.33 80.85 

E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทีท่่านติดต่อมีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการ ให้
ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 
หมายเหตุ: หากท่านติดต่อคร้ังแรก ให้เปรียบเทียบกับคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการที่ทา่น
คาดหวังไว้ก่อนมาติดต่อ 

77.52 75.07 

E12 หน่วยงานทีท่่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขัน้ตอนการดำเนินงาน/การให้บริการให้ดี
ขึ้น มากน้อยเพียงใด 
หมายเหตุ: หากท่านติดต่อคร้ังแรก ให้เปรียบเทียบกับวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การ
ให้บริการที่ท่านคาดหวังไว้ก่อนมาติดต่อ 

79.07 76.82 

E13 หน่วยงานทีท่่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วมากข้ึน หรือไม่ 

98.32 97.17 

E14 หน่วยงานทีท่่านติดต่อ เปดิโอกาสให้ผู้รับบริการผู้มาติดตอ่ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงพฒันาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น มากน้อย
เพียงใด 

79.68 75.79 



ตัวชี้วัดและประเด็นการประเมนิ 
คะแนน  

(เต็ม 100) 
2564 2565 

หมายเหตุ: การมีส่วนร่วม เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนนิการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วม
ติดตามประเมนิผล เปน็ตน้ 
E15 หน่วยงานทีท่่านติดตอ่ มีการปรับปรุงการดำเนนิงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมาก
ขึ้นมากน้อยเพียงใด 

82.07 79.39 

 

ตัวชี้วัดและประเด็นการประเมนิ 
คะแนน 

(เต็ม 100) 
 2564 2565 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
ข้อมูลพื้นฐาน   

O1 โครงสร้าง 100.00 100.00 
O2 ข้อมูลผู้บริหาร 100.00 100.00 
O3 อำนาจหนา้ที ่ 100.00 100.00 
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 100.00 100.00 
O5 ข้อมูลการติดต่อ 100.00 100.00 
O6 กฎหมายที่เก่ียวข้อง 100.00 100.00 

ข่าวประชาสัมพันธ์   
O7 ข่าวประชาสัมพนัธ ์ 100.00 100.00 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล   
O8 Q&A 100.00 100.00 
O9 Social Network 100.00 100.00 

ตัวชี้วัดย่อย 9.2 การบริหารงาน  
แผนการดำเนินงาน  
O10 แผนดำเนนิงานประจำป ี 100.00 100.00 
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน 100.00 100.00 
O12 รายงานผลการดำเนนิงานประจำปี 100.00 100.00 
การปฏิบัติงาน   
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏบิัติงาน 100.00 100.00 
การให้บริการ   
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 100.00 100.00 
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 100.00 100.00 
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 100.00 100.00 



ตัวชี้วัดและประเด็นการประเมนิ 
คะแนน 

(เต็ม 100) 
O17 E-Service 100.00 100.00 
ตัวชี้วัดย่อย 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
O18 แผนการใช้จา่ยงบประมาณประจำปี 100.00 100.00 
O19 รายงานการกำกับติดตามการใชจ้่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 100.00 100.00 
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 100.00 100.00 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ    
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสด ุ 100.00 100.00 
O22 ประกาศต่าง ๆ เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 100.00 100.00 
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 100.00 100.00 
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 100.00 100.00 
ตัวชี้วัดย่อย 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบคุคล 100.00 100.00 
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 100.00 100.00 
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 100.00 100.00 
O28 รายงานผลการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคลประจำปี 100.00 100.00 
ตัวชี้วัดย่อย 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส  
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติกรรมไม่ชอบ  
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 100.00 100.00 
O30 ช่องทางแจง้เร่ืองร้องเรียนการทุจริต 100.00 100.00 
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 100.00 100.00 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม    
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 100.00 100.00 
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 100.00 100.00 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต   
ตัวชี้วัดย่อย 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต  
เจตจำนงสุจรติของผู้บริหาร   
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 100.00 100.00 
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 100.00 100.00 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต    
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจรติประจำป ี 100.00 100.00 
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 100.00 100.00 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร    
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 100.00 100.00 



ตัวชี้วัดและประเด็นการประเมนิ 
คะแนน 

(เต็ม 100) 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริต    
O39 แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริต 100.00 100.00 
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 100.00 100.00 
O41 รายงานผลการดำเนนิการป้องกนัการทุจริตประจำปี 100.00 100.00 
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน   
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 100.00 100.00 
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 100.00 100.00 

 


