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คำนำ 

 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) เปนการประเมินที่มีจุดมุงหมายที่จะกอใหเกิดการปรับปรุงพัฒนาดาน

คุณธรรมและความโปรงใส และเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบาย โดยเปนการมุงพัฒนามากกวาการ

จับผิด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหหนวยงานภาครัฐรับทราบถึงสถานะและปญหาการดำเนินงานดานคุณธรรม

และความโปรงใสขององคกร  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไดเขารวมการประเมิน ITA  และไดมีการพัฒนาปรับปรุงแกไข

ปญหา   ท่ีเกิดข้ึน โดยใชเกณฑการประเมินของสำนักงาน ป.ป.ช เปนเกณฑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ไดนำผลการประเมิน ITA ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาวิเคราะหประเด็นที่จะตองพัฒนาใหดีขึ้น เพ่ือกำหนด

เปนมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 และนำไปสูการปฏิบัติไป  
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สารบัญ 

 

  เรื่อง         หนา 

ความเปนมา          1 

ผลการวิเคราะหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานฯ   5 

การวิเคราะหประเด็นที่เปนขอบกพรองหรือจุดออนของมหาวิทยาลัยฯ    16 

เพ่ือกำหนดมาตรการและแนวทางสงเสริม 
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มาตรการ/แนวทางการปรับปรุงพัฒนาหนวยงานดานคุณธรรมและความโปรงใส 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ความเปนมา  

ความเปนมา (Integrity and Transparency Assessment : ITA เปนการประเมินเก่ียวกับคุณลักษณะ

ดานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาครัฐที่รับการประเมินจะไดรับทราบผลการ

ประเมินเพ่ือใหเกิดความตระหนักและนำไปสูการพัฒนาตนเอง เพ่ือใหการดำเนินงานภาครัฐเปนไปอยางมี

คุณธรรมและความโปรงใส ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ กอใหเกิดประโยชนตอประชาชนและตอ

ประเทศชาติสูงสุด และไดมีสวนรวมในการพัฒนาการดำเนินงานภาครัฐของประเทศไทยมีคุณธรรมและความ

โปรงใสมากยิ่งข้ึน สำนักงาน ป.ป.ช ไดกำหนดเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน

ของหนวยงานภาครัฐและเปาหมายผานเกณฑการประเมนิไมนอยกวา 85 คะแนน ดังนี้  

 1. ตัวชี้วัด จำนวน 10 ตัวชี้วัด  

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัตหินาที่  

ตัวชี้วัดที่ 2 การใชงบประมาณ  

ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอำนาจ  

ตัวชี้วัดที่ 4 การใชทรัพยสินของราชการ  

ตัวชี้วัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต  

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนนิงาน  

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน  

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล  

ตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทจุริต 

2. เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน ITA มี 3 เครื่องมือ ไดแก 

1) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 

Assessment : IIT ตัวชี้วัดที่ 1 - 5) มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินระดับการรบัรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายในที่มี

ตอหนวยงานตนเอง ประกอบดวยตัวชี้วัดการปฏิบัติหนาที่ ตัวชี้วัดการใชงบประมาณ ตัวชี้วัดการใชอำนาจ 

ตัวชี้วัดการใชทรัพยสินของทางราชการ และตัวชี้วัดการแกไขปญหาการทุจริต  

2) แ บ บ วั ด ก าร รั บ รู ข อ งผู มี ส ว น ได ส ว น เสี ย ภ าย น อ ก  (External Integrity and 

Transparency Assessment : EIT ตัวชี้วัดท่ี 6 - 8) มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนได
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สวนเสียภายนอกที่มีตอหนวยงานที่ประเมิน ประกอบดวยตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพ

การสื่อสารและตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน  

3) แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 

Assessment : OIT ตัวชี้วัดที่ 9 -10) มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินระดับการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะของ 

หนวยงานเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงได ประกอบดวยตัวชี้วัดการเปดเผยขอมูล และตัวชี้วัดการปองกัน      

การทุจริต   

3. การประมวลผลคะแนนและเกณฑระดับผลคะแนนมีขั้นตอนการประมวลผลคะแนนตามลำดับ

ดังนี้ 

ตารางแสดงรูปแบบการประเมิน น้ำหนกัการประเมิน และตัวชี้วัด 

คะแนน แบบ IIT แบบ EIT แบบ OIT 

คะแนนขอคำถาม คะแนนเฉลี่ยของขอ

คำถามจากผูตอบทุกคน 

คะแนนเฉลี่ยของขอ

คำถามจากผูตอบทุกคน 

คะแนนของขอคำถาม 

คะแนนตัวชี้วัดยอย - - คะแนนเฉลี่ยของทุกขอ

คำถามในตัวชี้วัดยอย 

คะแนนตัวชี้วัด คะแนนเฉลี่ยของทุกขอ

คำถามในตัวชี้วัด 

คะแนนเฉลี่ยของทุกขอ

คำถามในตัวชี้วัด 
คะแนนเฉลี่ยของทุกขอ

คำถามในตัวชี้วัด 
คะแนนแบบสำรวจ คะแนนเฉลี่ยของทุก

ตัวชี้วัดในแบบสำรวจ 

คะแนนเฉลี่ยของทุก

ตัวชี้วัดในแบบสำรวจ 

คะแนนเฉลี่ยของทุก

ตัวชี้วัดในแบบสำรวจ 

น้ำหนักแบบสำรวจ รอยละ 30 รอยละ 30 รอยละ 40 

คะแนนรวม ผลรวมของคะแนนแบบสำรวจทีถ่วงน้ำหนัก 

ผลการประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือคาคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผลการ

ประเมิน (Rating Score) โดยจำแนกออกเปน 7 ระดับ ดังนี้ 

ตารางแสดงรูปแบบการประเมิน น้ำหนักการประเมิน และตัวชี้วัด 

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 
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4. ผลการวิเคราะหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพิบูลสงคราม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไดรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ.2564 โดยสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไดประกาศผลการประเมินฯ 

ไปแลวนั้น 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไดรับผลลการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยภาพรวมไดคะแนนเทากับ           

รอยละ 94.56 ระดับผลการประเมินอยูในระดับ A  ซึ่งถือวาหนวยงานมีคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดำเนินงานสูงมีการดำเนินงานไดคอนขางครบถวน และมีแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและ

หลักเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ โดยมีบางสวนท่ีพึงพิจารณาผลประเมิน

เพ่ือไปสูการพัฒนาในจุดท่ียังคงเปนปญหา โดยหากมีการวางแผนแกไขปรับปรุงอยางตอเนื่อง คาดหมายไดวา

หนวยงานจะสามารถยกระดับการดำเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปรงใสไดอยางสัมฤทธิ์ผล        

รวมถึงสามารถสรางความเชื่อมั่นศรัทธาสรางความไววางใจแกสาธารณชนไดมากยิ่ งขึ้นตอๆ ไป                

ทั้งนี้คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไดนำผลการ

ประเมินฯ ของคณะที่ปรึกษาโครงการฯ และขอเสนอแนะจากขอมูลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็น

ของผูมีสวนไดสวนเสียภายในและภายนอกมาวิเคราะหและนำไปพัฒนาปรับปรุงในปตอไป สามารถจำแนกผล

การประเมินออกเปน 10 ตัวชี้วัด ดังนี้  

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัตหินาที่ ไดคะแนน 97.04 คะแนน  

ตัวชี้วัดที่ 2 การใชงบประมาณ ไดคะแนน 94.41 คะแนน  

ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอำนาจ ไดคะแนน 95.04 คะแนน  

ตัวชี้วัดที่ 4 การใชทรัพยสินของทางราชการ ไดคะแนน 94.22 คะแนน  

ตัวชี้วัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต ไดคะแนน 94.64 คะแนน  

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนนิงาน ไดคะแนน 87.15 คะแนน  

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ไดคะแนน 87.56 คะแนน  

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน ไดคะแนน 85.70 คะแนน  

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล ไดคะแนน 100 คะแนน  

ตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทจุริต ไดคะแนน 100 คะแนน 

 

       

 



 

 

 

มาตรการสงเสรมิคุณธรรมและความโปรงใส ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  

ภาพท่ี 1 แสดงผลคะแนนการประเมินของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงสัดสวนน้ำหนักคะแนน 

แบบ น้ำหนัก ตัวช้ีวัด 

คะแนนเฉลี่ย

ของทุกขอ

คำถามใน

ตัวช้ีวัด 

คะแนนเฉลี่ยของ

ทุกขอคำถามใน

ตัวชี้วัด 

คะแนนแบบ

สำรวจถวง

น้ำหนักแลว 

IIT 30 

1. การปฏิบัติหนาที่ 97.04 

95.20 28.56 

2. การใช งปม. 94.41 

3. การใชอำนาจ 95.04 

4. การใชทรัพยสินของทางราชการ 94.22 

5. การแกไขปญหาการทุจริต 94.64 

EIT 30 

6. คุณภาพการดำเนินงาน 87.15 

86.80 26.00 7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 87.56 

8. การปรับปรุงระบบการทำงาน 85.70 

OIT 40 
9.เปดเผยขอมูล 100 

100 40 
10.ปองกันการทุจริต 100 

คะแนนรวม 94.56 
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ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดคะแนนผลการประเมินรายตัวชี้วัด   

ขอ ประเด็นการประเมินตามแบบวัดการรับรูผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) คะแนนท่ีได 
I1 บุคลากรในหนวยงานของทานปฏิบัติงานหรือใหบริการแกผูมาติดตอ ตามประเด็นดงัตอไปนี้ มากนอย

เพียงใด 

94.17 

1. เปนไปตามขั้นตอนที่กำหนด 94.62 

2. เปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 93.72 

I2 บุคลากรในหนวยงานของทานปฏิบัติงานหรือใหบริการแกผูมาติดตอทั่ว ๆ ไปกับผูมาติดตอที่รูจักเปน

การสวนตัวอยางเทาเทียมกันมากนอยเพียงใด 

95.53 

I3 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานตามประเด็นดังตอไปนี้อยางไร 95.53 

     1.  มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 97.03 

     2.  ใหความสำคัญกับงานมากกวาธุระสวนตัว 94.94 

3. พรอมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง  94.62 

I4 บุคลากรในหนวยงานของทานมีการเรียกรับสิ่งดังตอไปนี้ จากผูมาติดตอ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน 

การอนุมัติ อนุญาตหรือใหบริการ หรือไม  

96.10 

1. เงิน 99.10 

2. ทรัพยสิน 99.10 

3. ประโยชนอื่น ๆ ที่อาจคำนวณเปนเงินได เชน การลดราคา การรับความบันเทิง เปนตน  99.10 

I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ท่ีใหกันในโอกาสตาง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม 

ประเพณี หรือวัฒนธรรมหรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมแลว บุคลากรในหนวยงานของ

ทาน มีการรับสิ่งดังตอไปนี้หรอืไม 

96.10 

1. เงิน 99.10 

2. ทรัพยสิน 99.10 

3. ประโยชนอื่น ๆ ที่อาจคำนวณเปนเงินได เชน การลดราคา การรับความบันเทิง เปนตน 99.10 

I6 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการใหสิ่งดังตอไปนี้ แกบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพ่ือสราง

ความสัมพันธท่ีดีและคาดหวังใหมีการตอบแทนภายใน 

98.80 

1. เงิน 99.10 

2. ทรัพยสิน 99.10 

3. ประโยชนอื่น ๆ ที่อาจคำนวณเปนเงินได เชน การลดราคา การรับความบันเทิง เปนตน 98.20 

I7 ทานรูเก่ียวกับแผนการใชจายงบประมาณประจำป ของหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด 

 

90.65 



 

 

 

มาตรการสงเสรมิคุณธรรมและความโปรงใส ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  

ขอ ประเด็นการประเมินตามแบบวัดการรับรูผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) คะแนนท่ีได 
I8 หนวยงานของทานใชจายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 96.23 

1. คุมคา 96.08 

2. ไมบิดเบียนวัตถุประสงคของงบประมาณที่ตั้งไว 96.38 

I9 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพ่ือประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพองมากนอยเพียงใด 95.77 

 I10 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงิน ที่เปนเท็จ เชน คาทำงานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ 

หรือคาเดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด 

97.28 

I11 หนวยงานของทาน มีการจัดซ้ือจัดจาง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังตอไปน้ี 

มากนอยเพียงใด 

93.95 

     1.  โปรงใส ตรวจสอบได 95.17 

     2.  เอ้ือประโยชนใหผูประกอบการรายใดรายหนึ่ง 92.74 
I12 หนวยงานของทาน เปดโอกาสใหทาน มีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ ตามประเด็น

ดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 

92.57 

     1.  สอบถาม 93.38 

     2.  ทักทวง 92.15 

3. รองเรยีน 92.16 
I13 ทานไดรบัมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 94.59 

I14 ทานไดรบัการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดบัคุณภาพของผลงานอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด 92.46 

I15 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา 

อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 

92.77 

I16 ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาสั่งการใหทำธุระสวนตัวของผูบังคบับัญชา มากนอยเพียงใด  96.38 

I17 ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาสั่งการใหทำในสิ่งที่ไมถูกตอง หรือมีความเสี่ยงตอการทุจริตมากนอยเพียงใด 98.19 
I18 การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของทาน มีลักษณะดังตอนี้ มากนอยเพียงใด 95.87 

1. ถูกแทรกแซงจากผูมีอำนาจ 94.25 

2. มีการซื้อขายตำแหนง  98.79 

3. เอ้ือประโยชนใหกลุมหรือพวกพอง 94.55 
I19 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสินของราชการ ไปเปนของสวนตัวหรือนำไปใหกลุม

หรือพวกพองมากนอยเพียงใด 

97.59 

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติในหนวยงานของทาน มีความสะดวก

มากนอยเพียงใด 

89.43 

I21 ถาตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงานของทาน  93.97 



 

 

 

มาตรการสงเสรมิคุณธรรมและความโปรงใส ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  

ขอ ประเด็นการประเมินตามแบบวัดการรับรูผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) คะแนนที่ได 
 มีการขออนญุาตอยางถูกตองมากนอยเพียงใด  

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพยสินของราชการไปใช โดยไมไดขออนุญาตอยางถูกตอง 

จากหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด  

96.67 

I23 ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เก่ียวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง มากนอย

เพียงใด 

93.69 

I24 หนวยงานของทาน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการเพื่อปองกันไมใหมีการ

นำไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 

93.99 

 I25 ผูบรหิารสงูสุดของหนวยงานของทาน ใหความสำคัญกับการตอตานการทุจริตมากนอยเพียงใด 96.39 

I26 หนวยงานของทาน มีการดำเนินการ ดังตอไปนี้ หรือไม 94.55 

     1.  ทบทวนนโยบายหรือมาตรการปองกันการทุจริตในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ 95.45 

     2.  จัดทำแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน 93.64 
I27 ปญหาการทุจริตในหนวยงานของทาน ไดรับการแกไขมากนอยเพียงใด 94.25 

I28 หนวยงานของทาน มีการดำเนินการดังตอไปนี้ ตอการทุจริตในหนวยงานมากนอยเพียงใด 94.98 

     1.  เฝาระวังการทุจริต 95.18 

2.  ตรวจสอบการทุจริต 95.18 

3.  ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต 94.58 
I29 หนวยงานของทาน มีการนำผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหนวยงานไป

รับปรงุการทำงาน เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงานมากนอยเพียงใด 

94.59 

I30 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดข้ึนในหนวยงานของทาน ทานมีความคิดเห็นตอประเด็น

ดังตอไปนี้ อยางไร 

93.07 

     1.  สามารถรองเรียนและสงหลักฐานไดอยางสะดวก 93.36 

     2.  สามารถติดตามผลการรองเรียนได 93.06 

     3.  มั่นใจวาจะมีการดำเนินการอยางตรงไปตรงมา 93.68 

4. มั่นใจวาจะปลอดภัยและไมมีผลกระทบตอตนเอง 92.15 

      ผลการประเมิน IIT ไดคะแนนเฉลี่ย รวม 95.07 คะแนน ผานเกณฑการประเมิน (รอยละ 85 ข้ึนไป) 

 

 

 



 

 

 

มาตรการสงเสรมิคุณธรรมและความโปรงใส ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  

ขอ ประเด็นการประเมินตามแบบวัดการรับรูผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) คะแนนท่ีได 
E1 เจาหนาที่ของหนวยงานท่ีทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอย

เพียงใด 

82.88 

     1.  เปนไปตามขั้นตอนที่กำหนด 83.14 

     2.  เปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด 82.61 
 E2 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบรกิารแกทาน กับผูมาติดตออ่ืน ๆ อยางเทาเทยีม

กันมากนอยเพียงใด 

84.72 

E3 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ใหขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ใหบริการแกทานอยาง

ตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล มากนอยเพียงใด 

85.75 

E4 ในระยะเวลา 1 ปท่ีผานมา ทานเคยถูกเจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอรองขอใหจายหรือใหสิ่ง

ดังตอไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบรกิารหรือไม 

97.68 

     1.  เงิน 97.51 

     2.  ทรัพยสิน 97.88 

     3.  ประโยชนอ่ืน ๆ ที่อาจคำนวณเปนเงนิได เชน การลดราคา การใหความบันเทิง เปนตน 97.63 
E5 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชนของประชาชนและสวนรวมเปนหลัก 

มากนอยเพียงใด 

84.73 

E6 การเผยแพรขอมูลของหนวยงานท่ีทานติดตอ มีลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 82.38 

     1.  เขาถึงงาย ไมซบัซอน 82.38 

     2.  มีชองทางหลากหลาย 82.53 
E7 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจน มาก

นอยเพียงใด 

82.88 

E8 หนวยงานที่ทานติดตอ มีชองทางรับฟงคำติชมหรอืความคิดเห็นเก่ียวกับการดำเนินงาน/การใหบริการ 

หรือไม  

97.76 

E9 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัยเก่ียวกับการดำเนินงานได

อยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 

82.00 

E10 หนวยงานที่ทานติดตอ มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงานหรือไม 92.78 
E11 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การใหบริการใหดีข้ึนมาก

นอยเพียงใด 

82.71 

E12 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การใหบริการดีข้ึน มากนอย

เพียงใด 

82.50 

E13 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและข้ันตอนการดำเนินงาน/การใหบริการดีข้ึน มากนอยเพียงใด  98.75 
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มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  

ขอ ประเด็นการประเมิน (EIT) คะแนนที่ได 
E14 หนวยงานท่ีทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรบับริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียเขาไปมีสวนรวมใน

การปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การใหบริการของหนวยงานไดดีข้ึน มากนอยเพียงใด  

81.30 

E15 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหความโปรงใสมากข้ึน มากนอย

เพียงใด  

83.21 

 

ผลการประเมิน EIT ไดคะแนนเฉลี่ย รวม 86.80 คะแนน ผานเกณฑการประเมิน โดยมีคำถาม   

ที่ไดคะแนนต่ำกวา 85 คะแนน จำนวน 10 ขอคำถาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

มาตรการสงเสรมิคุณธรรมและความโปรงใส ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  

ขอ ประเด็นการประเมิน (OIT) คะแนนท่ีได 
O1 โครงสราง 100 
O2 ขอมลูผูบริหาร 100 
O3 อำนาจหนาที ่ 100 

O4 แผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนาหนวยงาน  100 
O5 ขอมลูการติดตอ 100 
O6 กฎหมายที่เก่ียวของ 100 
O7 ขาวประชาสัมพันธ 100 
O8 Q&A 100 
O9 Social Network 100 
O10 แผนดำเนินงานประจำป 100 
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำป รอบ 6 เดือน 100 
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำป 100 
O13 คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 100 
O14 คูมือหรือมาตรฐานการใหบริการ 100 
O15 ขอมลูเชิงสถิติการใหบริการ 100 
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการใหบริการ 100 
O17 E-Service 100 
O18 แผนการใชจายงบประมาณประจำป 100 
O19 รายงานการกำกับติดตามการใชงบประมาณ ประจำป รอบ 6 เดือน 100 
O20 รายงานการใชจายงบประมาณประจำป 100 
O21 แผนการจัดซื้อจัดจาง 100 
O22 ประกาศตางๆ เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 100 
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจางหรอืการจัดหาพัสดุรายเดือน 100 
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำป 100 

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 100 
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 100 
O27 หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล 100 
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำป 100 
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 100 
O30 ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 100 



 

 

 

มาตรการสงเสรมิคุณธรรมและความโปรงใส ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  

ขอ ประเด็นการประเมิน (OIT) คะแนนท่ีได 
O31 ขอมลูเชิงสถิติเรื่องรองเรยีนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 100 
O32 ชองทางการรับฟงความคิดเห็น 100 
O33 การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม 100 
O34 เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร 100 
O35 การมีสวนรวมของผูบริหาร 100 
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำป 100 
O37 การดำเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต 100 
O38 การสงเสริมวัฒนธรรมองคกร 100 
O39 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 100 
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการปองกันการทุจริตประจำป รอบ 6 เดือน 100 
O41 รายงานผลการดำเนินการปองกันการทจุริตประจำป 100 
O42 มาตรการสงเสรมิคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 100 
O43 การดำเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 100 

 

ผลการประเมิน OIT ไดคะแนนเฉลี่ย รวม 100 คะแนน ผานเกณฑการประเมิน  
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5. ความเห็นเพิ่มเติมของผูประเมิน 

  หนวยงานของทานไดผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 94.56 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผล

การประเมินระดับ A หมายถึง หนวยงานสามารถดำเนินการไดคอนขางครบถวน และมีแนวปฏิบัติที่ดีในการ

ดำเนินการตามตวัชี้วัดและหลักเกณฑการประเมิน ITA  โดยมีบางสวนที่ตองปรับปรุงหรือเปดเผยขอมูลราวรอยละ 

5-15 ของตัวชี้วัดหรือขอคำถามทั้งหมด ดังนั้น หนวยงานพึงพิจารณาผลประเมินเพ่ือนำไปสูการพัฒนาในจุดที่

ยังคงเปนปญหา โดยหากมีการวางแผนแกไขปรับปรุงอยางตอเนื่องคาดหมายไดวาหนวยงานจะสามารถยกระดับ

การดำเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปรงใสไดอยางมีสัมฤทธ์ิผล รวมถึงสามารถสรางความเชื่อมั่นศรัทธา 

สรางความไววางใจแกสาธารณชนไดมากยิ่งขึ้นในปตอ ๆ ไป ทั้งนี้ ประเด็นท่ีควรมีการเปดเผย หรือบริหารจัดการ

ใหดีย่ิงขึ้น ไดแก   

1. เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุง

พัฒนาการดำเนินงาน/การใหบริการของหนวยงานใหดียิ่งขึ้น 

2. เพ่ิมมาตรการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัยจากประชาชนเกี่ยวกับการ

ดำเนินงานใหชัดเจนมากขึ้น 

3. สงเสริมการเผยแพรขอมูลของหนวยงานที่เขาถึงงาย ไมซับซอน และเพ่ิมชองทางท่ี 

หลากหลายมากขึ้น 

4.  เพ่ิมการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การใหบริการใหดีขึ้น  

5.  เพ่ิมกลไกการปรับปรุงคณุภาพการปฏิบัติงาน/การใหบรกิารของหนวยงานใหดีข้ึน  

6.  สงเสริมการเผยแพรผลงานหรือขอมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจนมากขึ้น 

7. กำกับติดตามการทำงานของเจาหนาที่ของหนวยงานวามีการติดตอ ปฏิบัติงานและ

ใหบรกิารแกประชาชนเปนไปตามข้ันตอนและระยะเวลาที่กำหนด  

8.  ปรับปรุงการดำเนินงาน/การใหบริการใหมีความโปรงใสมากขึ้น  

9. เพ่ิมมาตรการกำกับใหเจาหนาที่ของหนวยงานใหบริการประชาชนอยางเทาเทียมกัน โดยไม

เลือกปฏิบัติ 

10. สงเสริมการทำงานที่คำนึงถึงประโยชนของประชาชนและสวนรวมเปนหลัก 

11. เพิ่มมาตรการกำกับติดตามการทำงานของเจาหนาที่ของหนวยงานในการทำงานอยาง

ตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล 

12. เพิ่มการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสินของราชการ 

ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน 

13. สงเสริมการประชาสัมพันธและใหขอมูลเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณประจำปของ

หนวยงานของทานมากขึ้น 
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14. สงเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอยางถูกตอง 

15. สงเสริมใหหนวยงานของทานเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจาย

งบประมาณ โดยเพิ่มการใหสอบถาม ทักทวง รองเรียน  

16. พัฒนากระบวนการการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา       

อยางเปนธรรม 

17. เพิ่มชองทางการติดตอหรือมีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาท่ีใน

หนวยงาน 

18. สรางชองทางการรองเรยีน การติดตามผลการรองเรยีน และสรางความมั่นใจในการจัดการ

การทุจริต ตลอดจนปกปองผูกระทำการรองเรียน โดยหากพบการทุจริตในหนวยงาน 

19. สงเสริมการใหความรูเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของหนวยงานของทานในการใชทรัพยสินของ

ราชการที่ถูกตอง 

20. เพิ่มกลไกกำกับหนวยงานของทาน โดยใหมีการจัดซื้อจัดจาง/การจัดหาพัสดุและการตรวจ

รับพัสดุท่ีโปรงใสตรวจสอบได ไมเอ้ือประโยชนใหผูประกอบการรายใดรายหนึ่ง 

21. เพิ่มการกำกับติดตาม ถามีการขอยืมทรัพยสินของราชการไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรใน

หนวยงานของทานตองมีการขออนุญาตอยางถูกตอง 

22. เพิ่มมาตรการกำกับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการเพื่อปองกันไมใหมีการ

นำไปใชประโยชนสวนตัว กลุมหรือพวกพอง  

23. ใหตรวจสอบวาประเด็นการปฏิบัติงานใหบริการแกผูอื่นวาเปนไปตามขั้นตอนหรือระยะเวลาที่กำหนด

มากนอยเพียงใด  

24. แกไขปญหาการทุจริตในหนวยงานของทานอยางจริงจัง สงเสริมใหหนวยงานทบทวน

นโยบายหรือมาตรการปองกันการทุจริตในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ รวมถึงจัดทำแผนงานดานการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตของหนวยงานใหสามารถขับเคลื่อนไดจริงอยางเปนรูปธรรม  

25. สงเสริมใหมีการนำผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน 

ไปปรับปรุงการทำงานเพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน  

26. สงเสริมใหมีการมอบหมายงานตามตำแหนงหนาท่ีจากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม 

27. เพิ่มมาตรการสงเสรมิใหหนวยงานของทาน มีการดำเนินการเฝาระวังการทุจริต ตรวจสอบ

การทุจริตและลงโทษวินัยอยางจริงจังเมื่อพบการทุจริต 
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6. การวิเคราะหประเด็นท่ีเปนขอบกพรองหรือจุดออนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

 จากผลการประเมิน ITA ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

พบวา  มหาวิทยาลัยฯ มีการปรับปรุงในสวนสวนที่ตองแกไขและพัฒนาใหดีข้ึน จากขอเสนอแนะของคณะฯ         

ผูประเมินและขอเสนอแนะของผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายในและภายนอก หนวยงานไดนำผลดังกลาวมาวิเคราะห

เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาเปนมาตรการสงเสริมคุณธรรมและแนวทางการสงเสริมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ     

พิบูลสงคราม ดังน้ี 
 

ผูประเมิน จุดเดน จุดออน มาตรการ/แนวทางการสงเสริม ผูรับผิดชอบ 

1. แบบวัด

การรับรู

ของผูมี

สวนได

สวนเสีย

ภายใน 

(Internal 

Integrity 

and 
Transparency 
: IIT) 

บุ ค ล า ก ร ใ น

หนวยงานมีการ

รั บ รู แ ล ะ เข า ใจ

การปฏิบัติงานได

ดี ยิ่ ง ขึ้ น โด ย มุ ง

ผลสั ม ฤทธิ์ ขอ ง

ง า น แ ล ะ ก า ร

ใ ห บ ริ ก า ร 

คำนึงถึงประโยชน

ของสวนรวมเปน

หลั ก  ใชอ ำนาจ

ห น า ท่ี อ ย า ง

ต ร ง ไป ต ร ง ม า 

แ ล ะ ให บ ริ ก า ร

อยางเทาเทียมกัน

ไม เลื อ กป ฏิ บั ติ  

เผยแพรขอมูล ท่ี

เปนประโยชนตอ

สาธารณะมากขึ้น 

 มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการสรางการรับรูใหกับ

บุคลากรภายใน ใหเขามามีสวนรวมในการ

พัฒนามหาวิทยาลัยฯ ดังน้ี 

1. ป ลู ก ฝ งจิ ต ส ำนึ ก ให บุ ค ล าก รข อ ง

มหาวิทยาลัยฯ เขามามีสวนรวมในการรับรู

รับทราบการประเมินฯ และปลูกฝงใหมีคานิยม

ท่ีไมทนตอการทุจริตมีการปฏิบัติงานที่มีความ

โปรงใส มีคุณธรรมไมเลือกปฏิบัติ โดยใหมี

ตัวแทนจากทุกหนวยงานเขาเปนคณะกรรมการ

ประเมิ นคุณ ธรรมและความโปร งใสของ

มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือรับทราบขอมูลและนำไป

ถายทอดสูการปฏิบัติ 

2. จัดทำมาตรการ/นโยบายและแผนการ

พัฒนาบุคลากรและเผยแพรใหรบัทราบท่ัวกัน 

3. พัฒนาคูมือการปฏิบัติงาน/แนวทางการ

ปฏิบัติงานใหมีความชัดเจน/รวมถึงแนวทางใน

การใหบริการออนไลน ใหมีความชัดเจนมาก

ยิ่งข้ึน 

4. พัฒนาและจัดทำแผนปฏิบัติการและ

แผนการใชจ ายงบประมาณประจำป ของ

มหาวิทยาลัยฯ เปนกระบวนการหนึ่งที่กำหนด

ไวในปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจาย

ประจำป  

 

 

 
- คณะกรรมการ

ประเมินคุณธรรม

และความโปรงใส

มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพิบูลสงคราม 

 

 

 

 

 
-กองบริหารงาน

บุคคล. 
 

-ทุกหนวยงาน 

 

 

 

-กองนโยบายและ

แผน 
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ผูประเมิน จุดเดน จุดออน มาตรการ/แนวทางการสงเสริม ผูรับผิดชอบ 

1. แบบวัด

การรับรู

ของผูมี

สวนได

สวนเสีย

ภายใน 

(Internal 

Integrity 

and 
Transparency 
: IIT) (ตอ) 

บุ ค ล า ก ร ใ น

หนวยงานมีการ

รั บ รู แ ล ะ เข า ใจ

การปฏิบัติงานได

ดี ยิ่ ง ขึ้ น โด ย มุ ง

ผลสั ม ฤทธิ์ ขอ ง

ง า น แ ล ะ ก า ร

ใ ห บ ริ ก า ร 

คำนึงถึงประโยชน

ของสวนรวมเปน

หลั ก  ใชอ ำนาจ

ห น า ท่ี อ ย า ง

ต ร ง ไป ต ร ง ม า 

แ ล ะ ให บ ริ ก า ร

อยางเทาเทียมกัน

ไม เลื อ กป ฏิ บั ติ  

เผยแพรขอมูล ท่ี

เปนประโยชนตอ

สาธารณะมากขึ้น 

 ซึ่งเมื่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

อนุมัติขอบังคับงบประมาณรายจายประจำป

เรียบรอยแลวกองนโยบายและแผนจะจัด

ประชุมเพ่ือใหหนวยงานภายในที่ ไดรับการ

จัดสรรงบประมาณเขารวมรับฟงแนวทางการ

จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช  จาย

งบประมาณประจำปหลังจากกองนโยบายและ

แผนได  รายละเอียดแผนปฏิบัติการฯ จาก

ห น วย งาน ต า ง  ๆ  แล ว  จึ งร วบ รวม เป น

แผนปฏิบัติการฯ ประจำปของมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ

ดำเนินงานประจำปการดำเนินการดังนี้ 

          4.1 จัดประชุมเพื่อใหหนวยงานภายใน

ท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณเขารวมรับฟง

แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการ

ใชจายงบประมาณประจำป 

          4.2 เผยแพรประชาสัมพันธ โดยการ

จัดส งเลมเอกสารใหกับทุกหน วยงานและ

เผยแพรเอกสารทางเว็บไซตของกองนโยบาย

และแผน 
      5. จัดทำและเผยแพรมาตรการภายใน

มหาวิทยาลัยเพื่อสงเสริมความโปรงใสและการ

ปองกันการทุจริต ไดแก  มาตรการในการ

เผยแพรขอมูลสาธารณะ  มาตการสงเสริม

ความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง มาตรการ

จัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่  

     6. แจงเวียนแนวปฏิบัติดานการเบิกจาย 

ดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- โครงการจัด ต้ัง

กองคลงั 

-งานสภา

มหาวิทยาลัยฯ 

 



 

 

 

มาตรการสงเสรมิคุณธรรมและความโปรงใส ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  

 

ผูประเมิน จุดเดน จุดออน มาตรการ/แนวทางการสงเสริม ผูรับผิดชอบ 

1. แบบวัด

การรับรู

ของผูมี

สวนได

สวนเสีย

ภายใน 

(Internal 

Integrity 

and 

Transpar

ency : 

IIT) 

บุ ค ล า ก ร ใ น

หนวยงานมีการ

รั บ รู แ ล ะ เข า ใจ

การปฏิบัติงานได

ดี ยิ่ ง ขึ้ น โด ย มุ ง

ผลสั ม ฤทธิ์ ขอ ง

ง า น แ ล ะ ก า ร

ใ ห บ ริ ก า ร 

คำนึงถึงประโยชน

ของสวนรวมเปน

หลั ก  ใชอ ำนาจ

ห น า ท่ี อ ย า ง

ต ร ง ไป ต ร ง ม า 

แ ล ะ ให บ ริ ก า ร

อยางเทาเทียมกัน

ไม เลื อ กป ฏิ บั ติ  

เผยแพรขอมูล ท่ี

เปนประโยชนตอ

สาธารณะมากขึ้น 

       7. จัดประชุมชี้ แจงใหบุคลากรภายใน

ทราบถึงปญหาขอตรวจพบที่ไดรับขอเสนอแนะ

จากหนวยงานภายนอก เพื่อนำมาปรับปรุง

แกไขในการปฏิบัติงาน 

      8. สงเสริมใหทุกหนวยงานเขามามีสวน

รวมในการรับรูรับทราบโดยดำเนินการจัด

ประชุมทบทวนแนวทางการดำเนินงานดานการ

ประเมิ นคุณ ธรรมและความโปร งใสของ

มหาวิทยาลัย 

      9. พัฒนาชองทางการการรับฟงความ

คิดเห็น แจงขอรองเรียนการทุจริต การชี้แจง 

ตอบขอสงสัย  

     10. พัฒนาเว็บไซตหลักของหนวยงานใหมี

ความสะดวกในการเขาถึงขอมูลและดำเนินการ

เปด เผยขอมูลสาธารณะให มีชองทางการ

เผยแพรที่หลากหลายมากยิ่งข้ึน เชน 

          10.1 จัดทำชองทางการเขาถึงขอมูล

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของ

มหาวิทยาลัยฯ  

          10.2  อัพเดทขอมูลการเผยแพรผาน

ชองทางออนไลนใหเปนปจจุบันทันยุคสมัย เชน 

facebook / Twitter / Fanpage pr psru 

          10.3  จัดทำบริการขอมูลออนไลน  

แบบสอบถามออนไลน บริการสืบคนฐานขอมูล

ออนไลน ระบบบริการสืบคนบทความวิจัยและ

บทความทางวิชาการ ขอมูลออนไลน บนหนา

เว็บไซตหลักของมหาวิทยาลัยฯ  

-โครงการจัดตั้ง

กองคลัง 

 

 

-งานตรวจสอบ

ภายใน 

 

 

 
 

-งาน

ประชาสมัพันธ 

-งานนิติกร 
 

-สถาบัน

เทคโนโลยี

ดิจิทัล 
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ผูประเมิน จุดเดน จุดออน มาตรการ/แนวทางการสงเสริม ผูรับผิดชอบ 

2. แบบวัดการ

รับรูผูมีสวนได

สวนเสีย

ภายนอก 

(External 

Integrity 

and 

Transpar

ency 

:EIT) 

หนวยงานมี

ชองทางใหผูมา

ติดตอรองเรียน

การทุจริต         

มีชองทางใหแสดง

ความคดิเห็นติชม

เก่ียวกับการ

ดำเนินงาน มีการ

นำเทคโนโลยีมา

ใชในการ

ดำเนินงานได

รวดเรว็ยิ่งข้ึน 

 มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการสรางการรับรูใหกับ

บุคลากรภายนอก ปรับปรุงการดำเนินงานให

สามารถเขาถึงไดงายและอำนวยความสะดวก

ใหกับผูมารับบริการ และประชาสัมพันธขอมูล

สาธารณะ ใหสาธารณะชนไดรับรูรับทราบ

รวมกัน โดยดำเนินการ ไดดังนี้ 

1. จัดทำมาตรการ/นโยบายและแผนการ

พั ฒ น าต า ง ๆ  ป ระก าศบ น เว็ บ ไซต ข อ ง

หนวยงาน 

2. จัดทำคูมือการปฏิบัติงาน/แนวทางการ

ปฏิบัติงานใหมีความชัดเจน/การใหบริการ

รวมถึงการใหบริการออนไลน 

3. จัดทำชองทางการติดตอสอบถาม

ออนไลน กระดานถามตอบปญหาขอสงสัยบน

เว็บไซตของหนวยงาน 

3.1 กระดานถามตอบ 

3.2 ทางสื่อ Social network เชน 

Facebook , Twitter  

4. จัดทำชองทางการรองเรยีนการทุจริต  

4.1 สายตรงผูบริหาร 

4.2 กำนันพิบูล 

4.3 ตูเพื่อนพิบูล 

5. พัฒนาเว็บไซตการเผยแพรขอมูลขาวสาร

ตอสาธารณะใหเปนปจจุบัน ครบถวน นาสนใจ 

เขาถึงไดงาย หลากหลายชองทางไมซับซอน 

6. จัดใหมีปดประกาศ และประชาสัมพันธ

ผังแสดงข้ันตอน และระยะเวลาการปฏิบัติงาน/

ใหบริการ ณ จุดปฏิบัติงานที่ผูมารับบริการ

ติดตอสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน 

 

 

 

 

 

 

-ทุกหนวยงาน 

 

 

-ทุกหนวยงาน 

 

 

 

-งาน

ประชาสมัพันธ 

 

 

 

 
 

-งานนิติกรและ

สถาบัน

เทคโนโลยี

ดิจิทัล 

-สภาคณาจารย 
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ผูประเมิน จุดเดน จุดออน มาตรการ/แนวทางการสงเสริม ผูรับผิดชอบ 

        7. จัดใหมีเจาหนาที่ใหคำแนะนำ/ตอบขอ

สงสัย 

6.1 เจาหนาที่ประชาสัมพันธ 

6.2 ทางโทรศัพทติดตอสอบถาม  

7. จัดใหมีการประเมินความพึงพอใจในการ

ใหบริการผานชองทางตาง ๆ  

9. ผู บริห ารทุกระดับประพฤติตนเป น

แบบอยางที่ดี คอยสอดสองแนะนำและรวม

แกไขปญหากับผูปฏิบัติงาน พรอมทั้งยกยอง

เชิดชูผูปฏิบัติงานที่มีผลการปฏิบัติงานท่ีดี หาก

ผู ใด ฝาฝน พิจารณาโทษตามควรแกกรณี

โดยเร็ว  

     10. วิเคราะหความเสี่ยงและโอกาสที่จะ

กอใหเกิดการผลประโยชนทับซอน 

     11 . ก ำหนดน โยบาย  มาตรการ การ

รองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่  นโยบายการ

เผยแพรขอมูลขาวสาร สงเสริมความโปรงใส ใน

การจัดซื้อจัดจาง 

     12. เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามา

มีสวนรวมในการจัดทำประชาคม ประชา

พิจารณ รางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา มรพส. 

2565-2569 โดยเชิญชวนผูบริหาร คณาจารย 

เจ าหนาที่และผูมีส วนไดสวนเสีย เข ารวม

ประชาพิจารณรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

มรพส.2565-2569 

     13. จัดทำคูมือการสงเสริมวัฒนธรรมสุจริต

ภายในหนวยงาน คูมือการปฏิบัติ งานเพื่อ

ปองกันผลประโยชนทบัซอน  

     14. ประกาศนโยบายการบริหารงาน  

-งาน

ประชาสมัพันธ 

 

 
-หนวยงานที่

ใหบริการ 

 

 

 

 

 

 

-คณะกรรมการ

วิเคราะหความ

เสี่ยงฯ 

-โครงการจัดตั้ง

กองคลัง 

 
-กองนโยบาย

และแผน 

 

 

 

 

 

-งานนิติกร 

 

 

-งานนิติกร 
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   ดานการบริหารงานและปฏิบัติงานดวยความ

สุจริต มีคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดำเนินงาน การใชดุลพินิจตอตานการใหและ

การรับ สินบน เพ่ือป องกันการทุ จริตและ

ประพฤติมิชอบ 

     15. ประกาศโยบายตอตานการให/รับ

สินบนเพ่ือปองกันการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ 

     16. มีการดำเนินการเพ่ือจัดทำแนวทางการ

ปองกันผลประโยชนทับซอนและการกำกับ

ติดตาม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

     17. พัฒนาปรับปรุงเว็บไซตเปดเผยขอมูล

สาธารณะใหเปนปจจุบัน และงายตอการเขาถึง  

 

 

 

 

 

 

 

 

-งานนิติกร 

 

 

-ทุก

หนวยงาน 

  ดานคุณภาพ

การดำเนินงาน  

E1 การ

ปฏิบัติงาน/การ

ใหบรกิารเปนไป

ตามข้ันตอน

และระยะเวลาที่

กำหนดมาก

นอยเพียงใด 

(82.88 คะแนน) 

E2 การ

ปฏิบัติงาน การ

ใหบรกิารกับผู

มาติดตอเทา

เทียมกันมาก

นอยเพียงใด 

(82.61 คะแนน) 

มหาวิทยาลัยฯ ยึดหลักในการดำเนินงานดาน

การปฏิบัติงาน การใหบริการอยางเทาเทียมกัน

ไมเลือกปฏิบัติ ไมบิดเบือนขอมูล ใหบริการ

อยางตรงไปตรงมามีแนวปฏิบัติอยางชัดเจน

คำนึงถึงประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียเปน

หลัก และมีการกำกับติดตามการปฏิบัติงานโดย

ผูบริหารของหนวยงาน เชน  

     1. หนวยงานปรับปรุงการปฏิบัติงานหลัก 

การให บ ริก าร การ เผยแพ รข อมู ลที่ เป น

ประโยชนผานชองทางออนไลน และเว็บไซต

ข อ งห น วย งาน  โด ยก ารจั ด ท ำคู มื อ ก าร

ปฏิ บั ติ งาน  ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ งาน  และ

ปฏิบัติงานใหเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด 

ไดแก 

        1.1 กำหนดการและขั้นตอนการรับ

สมคัรนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

-ก อ ง บ ริ ก า ร

การศึกษา 
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ผูประเมิน จุดเดน จุดออน มาตรการ/แนวทางการสงเสริม ผูรับผิดชอบ 

  ดานคุณภาพ

การดำเนินงาน  

E1 การ

ปฏิบัติงาน/การ

ใหบรกิารเปนไป

ตามข้ันตอน

และระยะเวลาที่

กำหนดมาก

นอยเพียงใด 

(82.88 คะแนน) 

E2 การ

ปฏิบัติงาน การ

ใหบรกิารกับผู

มาติดตอเทา

เทียมกันมาก

นอยเพียงใด 

(82.61 คะแนน) 

E5 การ

ดำเนินงาน 

คำนึงถึง

ประโยชนของ

ประชาชนและ

สวนเปนหลัก

มากนอย

เพียงใด (84.73 

คะแนน) 

       1.2 กำหนดการและขั้นตอนการยาย

สาขาวิชาของนักศึกษา 

       1.3 บริการคำรองตางๆ ผานระบบ

ออนไลน 

       1.4 แนวทางการการปฏิบัตผิูที่จะสำเร็จ

การศึกษา 

       1.5 แนวทางการใหบริการผูรับบริการใน

หัวขอ กำหนดการ ปฏิทินการศึกษา การเขียน

คำรองตาง ๆ ขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน 

       1.6 การใหบรกิารดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

       1.7 หนวยงานที่ใหบริการจัดทำสถิติการ

ใหบริการและสำรวจความพึงพอใจในการ

ใหบริการเพื่อนำผลมาพัฒนาปรบัปรุง 

      1.8 หนวยงานจัดทำชองทางการใหบริการ

ออนไลน E-service 

     2. การใหบริการนักศึกษา ไดแก ขั้นตอน

การใหทุนการศึกษา การผอนผันการเกณฑ

ทหาร บริการสมาคมศิษยเกา และเพิ่มชอง

ทางการใหบริการออนไลนผาน Facebook 

หนวยงานยอย ไดแก   
       2.1 งานกิจกรรมนักศึกษาและพัฒนา

ศิษยเกา 

       2.2 งานบริการนักศึกษาและศิษยเกา 

https://www.facebook.com/sas.psru 

       2.3 งานสงเสริมและพัฒนากีฬา

https://www.facebook.com/SPORT-

Pibulsongkram-352799041563099 

       2.4 งานหอพักนักศึกษา มรพส.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ก อ ง พั ฒ น า

นักศึกษา 
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ผูประเมิน จุดเดน จุดออน มาตรการ/แนวทางการสงเสริม ผูรับผิดชอบ 

   https://www.facebook.com/thalakaew 

       2.5 งานพระราชทานปริญญาบัตร มรพส.

https://www.facebook.com/commencement 

PSRU  

       2.6 องคการบริหารกิจกรรมนักศึกษา 

มรพส.

https://www.facebook.com/StudentAd

ministration.PSRU 

       2.7 สภานักศึกษา มรพส.

https://www.facebook.com/profile.php?

id=100064792926764 

       2.8 กองบริการการศึกษา 

https://www.facebook.com/reg.psru.ac.th 

 

  ดาน

ประสิทธิภาพ

การสื่อสาร  

E6 การเผยแพร

ขอมูลของ

หนวยงานท่ีทาน

ติดตอ มีการ

เขาถึงงายไม

ซบัซอนและมี

ชองทาง

หลากหลาย

เพียงใด (82.38 

คะแนน) 

E7 หนวยงามี

การเผยแพร

ผลงาน 

มหาวิทยาลัยฯ ไดมีการปรับปรุงประสิทธิภาพ

การสื่อสารกับผูรับบริการหรือผูที่มาติดตอของ

หนวยงาน โดยการเผยแพรขอมูลของหนวยงาน

ตอสาธารณชนอยางเปดเผยและตรงไปตรงมา 

และจัดทำชองทางใหกับผูรับบริการหรือผูที่มา

ติดตอหนวยงานสามารถสอบถามหรอืแสดง

ความคิดเห็น ติชม ได รวมถึงการจัดทำชองทาง

ใหผูรับบริการสามารถแจงเรื่องรองเรียน 

หลากหลายชองทางและมีการจัดทำขอมูลผล

การดำเนินงานแสดงผลใหสาธารณชนไดรบัรู

รับทราบ เชน  

1. มหาวิทยาลัยฯ ไดมีการเผยแพรขอมูล

ท่ีเปนประโยชนตอสาธารณชนผานเว็บไซต

หลักของมหาวิทยาลัยฯ www.psru.ac.th   

เผยแพรขาวประชาสัมพันธ กิจกรรมตางๆ ผาน

ชองทางออนไลน ไดแก  face book fan 

page มหาวิทยาลัยฯ   

ทุกหนวยงาน 
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ผูประเมิน จุดเดน จุดออน มาตรการ/แนวทางการสงเสริม ผูรับผิดชอบ 

  ดาน

ประสิทธิภาพ

การสื่อสาร  

E6 การเผยแพร

ขอมูลของ

หนวยงานท่ีทาน

ติดตอ มีการ

เขาถึงงายไม

ซบัซอนและมี

ชองทาง

หลากหลาย

เพียงใด (82.38 

คะแนน) 

E7 หนวยงามี

การเผยแพร

ผลงานหรือ

ขอมูลที่

สาธารณชน

รับทราบมาก

นอยเพียงใด

(82.88 คะแนน) 

E9 หนวยงานมี

การชี้แจงและ

ตอบคำถามเมื่อ

มีขอกังวลสงสัย

เก่ียวกับการ

ดำเนินงานได

อยางชัดเจน

มากนอย 

https://www.facebook.com/pr.psru/  

https://twitter.com/PrPsru และ 

https://www.youtube.com/channel/UC

CU0ff0mZCIgmGbeg6bLFcg    

     2. หน วยงานพัฒนาและปรับปรุงการ

เผยแพรขอมูลที่เปนปจจุบัน ไดแก  

2.1 ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยฯ  

       2.2 ขอมูลของผูบริหารและหนวยงาน

ตางๆ  

       2.3 ขอมูลดานการวิจัยและบทความ  

       2.4 ขาวประชาสัมพันธตาง เชน ขาวรับ

สมคัรงาน ขาวสอบราคา ประกวดราคา 

มาตรการในการปองกันและเฝาระวังการแพร 

       2.5 ขอมูลดานการวิจัยและบทความ ขาว

ประชาสัมพันธตาง เชน ขาวรับสมัครงาน ขาว

สอบราคา ประกวดราคา มาตรการในการ

ปองกันและเฝาระวังการแพรระบาดของเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 ขาวเก่ียวกับนักศึกษา ขาว

สำหรับบุคลากร และขาวประกาศทั่วไป /ภาพ

การดำเนิน กิจกรรม/โครงการต างๆ ของ

มหาวิทยาลัยฯ  

       2.6 ขาวสำหรับนักศึกษา เชน นโยบาย

ชวยเหลือนักศึกษา กยศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม  การลงทะเบียนและเบิกเงินกูยืม 

กยศ. เปนตน 

     3. มหาวิทยาลัยฯ จัดทำชองทางการชี้แจง 

การตอบคำถามตางๆ ผานชองทาง ถาม – 

ตอบ หนาเว็บไซตหลักของหนวยงาน โดยมี

เจาหนาที่ในการตอบคำถาม และ ชองทางการ 
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ผูประเมิน จุดเดน จุดออน มาตรการ/แนวทางการสงเสริม ผูรับผิดชอบ 

  เพียงใด    

(82 คะแนน) 

 

ต อ บ ค ำ ถ า ม อ อ น ไ ล น  ท า ง 

https://www.facebook.com/pr.psru/ 

มหาวิทยาลัยฯ  สามารถโตตอบได 2 ทาง      

     4 . หน วยงาน เพ่ิ มช อ งทางการติดต อ

รองเรียนเรื่องทุจริตตางๆ  ไดแก  สายตรง

ผูบริหาร กำนันพิบูล ตูเพ่ือนพิบูลและการ

จัดทำบันทึกถึงหนวยงานโดยตรง 

 

  ดานการ

ปรับปรุง

กระบวนการ

ทำงาน  

E11 หนวยงาน

มีการปรับปรุง

คุณภาพการ

ปฏิบัติ/การ

ใหบรกิารใหดี

ขึ้นมากนอย

เพียงใด   

(82.71 คะแนน) 

E12 หนวยงาน

ท่ีทานติดตอ   

มีการปรับปรุง

วิธีการและ

ขั้นตอนการกำ

เนินงาน/การ

ใหบรกิารดีขึ้น

มากนอย

เพียงใด  

(82.50 คะแนน) 

มหาวิทยาลัยฯ มีแนวทางการปรับปรุงคุณภาพ

การปฏิบัติงาน การใหบริการ และมีขั้นตอนการ

ดำเนินงานใหมีความชัดเจนและโปรงใสมาก

ยิ่งข้ึน โดยการกำกับติดตามของผูบริหารระดับ

หนวยงาน ไดแก  

     1. กำหนดประเด็นที่ตองการเผยแพรบน

เว็บไซตของหนวยงาน 

     2. กำหนดผูรับผิดชอบในการดำเนินงาน  

     3. หนวยงานที่ใหบริการมีการติดตามการ

ใหบรกิารและประเมินความพึงใจในการ

ใหบรกิาร 

     4. หนวยงานปรับปรุงและพัฒนางานอยาง

ตอเนื่อง โดยมีการกำกับติดตามจากผูบริหาร

ระดับหนวยงาน  

 

ทุกหนวยงาน

และสถาบัน

เท ค โน โล ยี

ดิจิทัล 
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    7. การกำหนดมาตรการขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในมหาวิทยาลัยราชภัฏ         

พิบูลสงคราม 

จากผลการวิเคราะหการประเมิน ITA ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปงบประมาณ        

พ.ศ. 2564 นำมาสูการกำหนดมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได 2 มาตรการ ดังนี้ 

  7.1 มาตรการเผยแพรขอมูลสาธารณะ 

 เพ่ือใหการเปดเผยขอมูลขาวสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีความถูกตอง 

ครบถวน ชัดเจนและเปนปจจุบัน ประชาชน นักศึกษา และผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารได

โดยสะดวก สามารถตรวจสอบผลการดำเนินการของมหาวิทยาลัยฯ ไดตามที่ประกาศเจตจำนงสุจริตตอบุคลากร

และสาธารณชน จึงไดกำหนดการเผยแพรขอมูลสาธารณะ ดังน้ี 

1) หนวยงานท่ีรับผิดชอบในการเผยแพรขอมูล 

1.1) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหนาที่เผยแพรขอมูลขาวสารผานเว็บไซตของ

มหาวิทยาลัย (www.psru.ac.th) และปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน โดยอยางนอยตองประกอบไปดวยโครงสราง

มหาวิทยาลัย ภารกิจของมหาวิทยาลัย ผูบริหารมหาวิทยาลัย นโยบายและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

แผนปฏิบัติราชการประจำปและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำป ขอมูลการ

จัดซื้อจัดจาง มาตรฐานหรือคูมือการปฏิบัติงาน มาตรฐานและขั้นตอนการใหบริการ เปนตน 

1.2) งานประชาสัมพันธ มีหนาที่เผยแพรขอมูลขาวสารผานชองทางอื่น ๆ เชน      

สื่อสังคมออนไลน ปดประกาศภายในมหาวิทยาลัยฯ 

1.3) คณะ/ศูนย/สำนัก/สถาบัน มีหนาที่สนับสนุนและใหขอมูลขาวสารแกศูนย

เทคโนโลยีสารสนเทศและงานสื่อสารองคกร สำหรับการเผยแพรผานชองทางที่รับผิดชอบ รวมทั้งเผยแพรขอมูล

ผานเว็บไซตของหนวยงาน 

2) การกำกับติดตามการเผยแพรขอมูล 

2.1) ใหรองอธิการบดี/ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี ตามสายงานกำกับ ดูแล 

หนวยงานที่รับผิดชอบในการเผยแพรขอมูลของหนวยงาน กำกับดูแลติดตามผลการดำเนินงานและรายงานผลการ

ดำเนินงานและปญหาอุปสรรค ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

2.2) ใหมีการประเมินการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสีย เมื่อสิ้นปงบประมาณ และ

รายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ทราบ  
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7.2 มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบั ติงาน การใหบริการและเผยแพรขอมูลตอ

สาธารณะ 

 

ท่ี ประเภทขอมูล 

ผูรับผิดชอบ 
ความถี่ในการเผยแพร

ขอมูล จัดทำขอมูล รวบรวม/ตรวจทาน 
เผยแพรขอมูล

บนเว็บไซต 

1 โครงสรางหนวยงาน กบค. ผอ.กบค กบค./IT ปรับปรุงขอมูลใหเปน

ปจจุบัน 

2 ขอมูลผูบริหาร งานเลขาฯ หน.งานเลขาผูบริหาร IT ปรับปรุงขอมูลใหเปน

ปจจุบัน 

3 อำนาจหนาที่ งานเลขาฯ หน.งานเลขาผูบริหาร IT ปรับปรุงขอมูลใหเปน

ปจจุบัน 

4 แผนยุทธศาสตรหรือ

แผนพัฒนาหนวยงาน 

กนผ. ผอ.กนผ./รองอธิบดี

ฝายวางแผนฯ 

กนผ./IT ปรับปรุงขอมูลใหเปน

ปจจุบัน 

5 ขอมูลการติดตอ ปชส. ผอ.กก./ผอ.สนอ. ปชส./IT ปรับปรุงขอมูลใหเปน

ปจจุบัน 

6 กฎหมายที่เก่ียวของ งานสภาฯ ผอ.กก. งานสภา/IT ปรับปรุงขอมูลใหเปน

ปจจุบัน 

7 ขาวประชาสัมพันธ ปชส. ผอ.กก./ผอ.สนอ. ปชส./IT ปรับปรุงขอมูลใหเปน

ปจจุบัน 

8 Q&A ปชส. ผอ.กก./ผอ.สนอ. ปชส./IT ปรับปรุงขอมูลใหเปน

ปจจุบัน 

9 Social Network ปชส. ผอ.กก./ผอ.สนอ. ปชส./IT ปรับปรงุขอมูลใหเปน

ปจจุบัน 

10 แผนดำเนินงานประจำป กนผ. ผอ.กนผ./รองอธิบดี

ฝายวางแผนฯ 

กนผ./IT ปรับปรุงขอมูลใหเปน

ปจจุบัน ปละ 1 ครั้ง 

11 รายงานการกำกับติดตาม

การดำเนินงานประจำป

รอบ 6 เดือน 

กนผ. ผอ.กนผ./รองอธิบดี

ฝายวางแผนฯ 

กนผ./IT ปรับปรุงขอมูลใหเปน

ปจจุบัน 

ทุก 6 เดือน 
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ท่ี ประเภทขอมูล 

ผูรับผิดชอบ 
ความถี่ในการเผยแพร

ขอมูล จัดทำขอมูล รวบรวม/ตรวจทาน 
เผยแพรขอมูล

บนเว็บไซต 

12 รายงานผลการ

ดำเนินงานประจำป 

กนผ. ผอ.กนผ./รองอธิบดี

ฝายวางแผนฯ 

กนผ./IT ปรับปรุงขอมูลใหเปน

ปจจุบัน ปละ 1 ครั้ง 

13 คูมือหรือมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน 

ทุก

หนวยงาน 

หน.ทุกหนวยงาน หนวยงาน/IT ปรับปรุงขอมูลใหเปน

ปจจุบัน 

14 คูมือหรือมาตรฐานการ

ใหบริการ 

ทุก

หนวยงาน 

หน.ทุกหนวยงาน หนวยงาน/IT ปรับปรุงขอมูลใหเปน

ปจจุบัน 

15 ขอมูลเชิงสถิติการ

ใหบริการ 

ทุก

หนวยงานที่

ใหบรกิาร 

หน.ทุกหนวยงาน หนวยงาน/IT ปรับปรุงขอมูลใหเปน

ปจจุบัน ปละ 1 ครั้ง 

16 รายงานผลการสำรวจ

ความพึงพอใจในการ

ใหบริการ 

กมป./กนผ. ผอ.หนวยงาน หนวยงาน/IT ปรับปรุงขอมูลใหเปน

ปจจุบัน ปละ 1 ครั้ง 

17 E-Service ปชส./กบศ. ผอ.หนวยงาน หนวยงาน/IT ปรับปรุงขอมูลใหเปน

ปจจุบัน ใหทันสมัย 

18 แผนการใชจาย

งบประมาณประจำป 

กนผ. ผอ.กนผ. กนผ./IT ปรับปรุงขอมูลใหเปน

ปจจุบัน ปละ 1 ครั้ง 

19 รายงานการกำกับติดตาม

การใชจายงบประมาณ

ประจำป รอบ 6 เดือน 

กนผ. ผอ.กนผ. กนผ./IT ปรับปรุงขอมูลใหเปน

ปจจุบันทุก 6 เดือน 

20 รายงานผลการใชจาย

งบประมาณประจำป 

กนผ. ผอ.กนผ. กนผ./IT ปรับปรุงขอมูลใหเปน

ปจจุบัน ปละ 1 ครั้ง 

21 แผนการจัดซื้อจัดจาง

หรือแผนการจัดหาพัสดุ 

งานพัสดุ ผอ.กค. งานพัสดุ/IT ปรับปรุงขอมูลใหเปน

ปจจุบัน ปละ 1 ครัง้ 

22 ประกาศตาง ๆ เก่ียวกับ

การจัดซื้อจัดจางหรือการ

จัดหาพัสดุ 

งานพัสดุ ผอ.กค. งานพัสดุ/IT ปรับปรุงขอมูลใหเปน

ปจจุบัน 

 

23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง

หรือการจัดหาพัสดุราย

เดือน 

งานพัสดุ ผอ.กค. งานพัสดุ/IT ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

เดือนละ 1 ครั้ง 
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ท่ี ประเภทขอมูล 

ผูรับผิดชอบ 
ความถี่ในการเผยแพร

ขอมูล จัดทำขอมูล รวบรวม/ตรวจทาน 
เผยแพรขอมูล

บนเว็บไซต 

24 รายงานผลการจัดซื้อจัด

จางหรือการจัดหาพัสดุ

ประจำป 

งานพัสดุ ผอ.กค. งานพัสดุ/IT ปละ 1 ครั้ง 

25 ปรับปรุงขอมูลใหเปน

ปจจุบัน 

กบค. ผอ.กบค กบค./IT ปรับปรุงขอมูลใหเปน

ปจจุบัน 

26 การดำเนินการตาม

นโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

กบค. ผอ.กบค กบค./IT ปรับปรุงขอมูลใหเปน

ปจจุบันปละ 1 ครั้ง 

27 หลักเกณฑการบริการ

และพัฒนาทรัพยากร

บุคคล 

กบค. ผอ.กบค กบค./IT ปรับปรุงขอมูลใหเปน

ปจจุบัน 

 

28 รายงานผลการบริหาร

และพัฒนาทรัพยากร

บุคคลประจำป 

กบค. ผอ.กบค กบค./IT ปรับปรุงขอมูลใหเปน

ปจจุบันปละ 1 ครั้ง 

29 แนวปฏิบัติการจัดการ

เรื่องรองเรียนการทุจริต

และประพฤติมิชอบ 

งานนิติกร ผอ.กบค กบค./IT ปรับปรุงขอมูลใหเปน

ปจจุบัน 

 

30 ชองทางแจงเรื่อง

รองเรียนการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 

งานนิติกร ผอ.กบค กบค./IT ปรับปรุงขอมูลใหเปน

ปจจุบัน 

 

31 ขอมูลเชิงสถิตเิรื่อง

รองเรียนการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 

งานนิติกร ผอ.กบค กบค./IT ปรับปรุงขอมูลใหเปน

ปจจุบัน ปละ 1 ครั้ง 

32 ชองทางการรับฟงความ

คิดเห็น 

ปชส./IT ผอ.หนวยงาน IT ปรับปรุงขอมูลใหเปน

ปจจุบัน 

33 การเปดโอกาสใหเกิดการ

มีสวนรวม 

กนผ./กพน. ผอ.หนวยงาน IT ปรับปรุงขอมูลใหเปน

ปจจุบัน 

34 เจตจำนงสุจริตของ

ผูบริหาร 

งตส. รองอธิการบดีที่ไดรับ

มอบหมาย 

IT ปรับปรุงขอมูลใหเปน

ปจจุบันผูบริหารคนปจจุบัน 
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ท่ี ประเภทขอมูล 

ผูรับผิดชอบ 
ความถี่ในการเผยแพร

ขอมูล จัดทำขอมูล รวบรวม/ตรวจทาน 
เผยแพรขอมูล

บนเว็บไซต 

35 การมีสวนรวมของ

ผูบริหาร 

ผูบริหาร

ระดับสูง 

ผูบริหารระดับสูง IT ปรับปรงุขอมูลใหเปน

ปจจุบัน 

ปละ 1 ครั้ง 

36 การประเมินความเสี่ยง

การทุจริตประจำป 

คกก.

ประเมิน

ความเสี่ยงฯ 

คกก.ประเมินความ

เสี่ยงฯ 

IT ปรับปรุงขอมูลใหเปน

ปจจุบันปละ 1 ครั้ง 

37 การดำเนินการเพ่ือ

จัดการความเสี่ยงการ

ทุจริต 

คกก.

ประเมิน

ความเสี่ยงฯ 

คกก.ประเมินความ

เสี่ยงฯ 

IT ปรับปรุงขอมูลใหเปน

ปจจุบันอยางนอยปละ1ครั้ง 

38 การเสรมิสรางวัฒนธรรม

องคกร 

งตส. คกก.ITA IT ปรับปรุงขอมูลใหเปน

ปจจุบันอยางนอยปละ1ครั้ง 

39 แผนปฏิบัติการปองกัน

การทุจริต 

งตส. คกก.ITA IT ปรับปรุงขอมูลใหเปน

ปจจุบัน ปละ 1 ครั้ง 

40 รายงานการกำกับติดตาม

การดำเนินการปองกัน

การทุจริตประจำป รอบ 

6 เดือน 

งตส. คกก.ITA IT ปรับปรุงขอมูลใหเปน

ปจจุบันทุก 6 เดือน 

41 รายงานผลการ

ดำเนินการปองกันการ

ทุจริตประจำป 

งตส. คกก.ITA IT ปรับปรุงขอมูลใหเปน

ปจจุบัน ปละ 1 ครั้ง 

42 มาตรการสงเสริม

คุณธรรมและความ

โปรงใสภายในหนวยงาน 

งตส. คกก.ITA IT ปรับปรุงขอมูลใหเปน

ปจจุบัน 

 43 การดำเนินการตาม

มาตรการสงเสริม

คุณธรรมและความ

โปรงใสภายในหนวยงาน 

งตส. คกก.ITA IT ปรับปรุงขอมูลใหเปน

ปจจุบัน 
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