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การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

1. คะแนนในภาพรวม 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีผลคะแนนการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในภาพรวมได้ 91.55 คะแนน 

ระดับ A ผลการประเมิน ผ่าน (85 คะแนนขึ้นไปถือว่าผ่าน) อยู่ในล าดับที่ 6 จาก 80 หน่วยงาน ในประเภทสถาบันอุดมศึกษา และหากรวมทุกหน่วยงานของประเทศซึ่ง 

มีอยู่จ านวน 8,058 หน่วยงาน ที่เข้ารับการประเมิน มหาวิทยาลัยได้คะแนนมาเป็นล าดับที่ 174 ของประเทศ 

 

2. คะแนนตามตัวช้ีวัด 

ในการด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 ส านักงาน ป.ป.ช. ได้

ก าหนด เกณฑ์การประเมิน จ าแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

2.1 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ข้อค าถามจ านวน 

30 ข้อ ได้แก่  

ตัวช้ีวัด คะแนน 
1) การปฏิบัติหน้าที่ 89.81 
2) การใช้งบประมาณ 81.86 
3) การใช้อ านาจ 85.24 
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ  78.37 
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 77.19 
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2.2 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ข้อค าถาม

จ านวน 15 ข้อ ได้แก่  

ตัวช้ีวัด คะแนน 
1) คุณภาพการด าเนินงาน 94.00 
2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 90.33 
3) การปรับปรุงระบบการท างาน 83.66 

2.3 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ข้อค าถาม

จ านวน 48 ข้อ ได้แก่  

ตัวช้ีวัด คะแนน 
1) การเปิดเผยข้อมูล 100.00 
2) การป้องกันการทุจริต 100.00 

 

โดยคะแนนตามตัวชี้วัดในแต่ละตัวชี้วัด สามารถจ าแนกจากคะแนนจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด คะแนน 
1) การเปิดเผยข้อมูล 100.00 
2) การป้องกันการทุจริต 100.00 
3) คุณภาพการด าเนินงาน 94.00 
4) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 90.33 
5) การปฏิบัติหน้าที่ 89.81 
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ตัวช้ีวัด คะแนน 
6) การใช้อ านาจ 85.24 
7) การปรับปรุงระบบการท างาน 83.66 
8) การใช้งบประมาณ 81.86 
9) การใช้ทรัพย์สินของราชการ  78.37 
10) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 77.19 
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3. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน 

3.1 มหาวิทยาลัยมีคะแนน IIT อยู่ในระดับดี (Good) บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐาน  

ในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่ยังเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล 

อย่างไรก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นการพัฒนาส าหรับหน่วยงานที่ได้คะแนนในระดับดี คือ  

1) ควรปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม  

2) การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

3) เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ  

4) จัดให้มีช่องทางเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะต้องถูกเก็บ

รักษาไว้เป็นความลับ   

3.2 คะแนนในส่วนของ EIT มีคะแนนอยู่ในระดับดีมาก (Very Good) ชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นในคุณภาพการ

ด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยช น์สาธารณะ ในส่วนของ

ประสิทธิภาพการสื่อสาร ชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีการวางระบบการสื่อสารที่ดี โดยเผยแพร่ข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน ผ่านช่องทางที่หลากหลา ยแก่สาธารณชน รวมถึงจัดการ 

ข้อร้องทุกข์ร้องเรียนต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีความพยายามปรับปรุงกระบวนการท างานอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดการให้บริการที่มีคุณภาพ โดยมีการ

พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการด าเนินงาน และพัฒนาระบบการท างานที่ยึดโยงกับความโปร่งใส โดยเนื้องานส่วนใหญ่เปิดกว้างให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมพัฒนาปรับปรุง

การด าเนินงานของหน่วยงานให้ดีขึ้น ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยสามารถสร้างความเข้าใจในการด าเนินงานที่โปร่งใสแก่ประชาชนและผู้รับบริการในวงกว้าง และวางแผนการ

ด าเนินงานในส่วนที่ยังมีข้อติดขัดอยู่บ้างเกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการท างานที่มีคุณภาพ น่าจะท าให้มหาวิทยาลัยสามารถยกระดับตนเอง สู่ระดับยอดเยี่ยมได้ในอนาคต 

อันใกล้ 

3.3 มหาวิทยาลัยมีคะแนน OIT อยู่ในระดับยอดเยี่ยม (Excellence)  โดยมีการวางระบบที่มีความเป็นเลิศเพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้

สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็นปัจจุบัน ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นทั้งหมดแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกัน 
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จากผลการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 พบว่า คะแนนสุดสุดที่

มหาวิทยาลัยได้ คือ 100 คะแนน มีจ านวน 2 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัด การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต ซึ่งอยู่ในแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และคะแนน

ต่ าสุดที่ได้ คือ 77.19 คะแนน ได้แก่ ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต และ 78.37 คะแนน ได้แก่ ตัวชี้วัด การใช้ทรัพย์สินของราชการ ซึ่งอยู่ในแบบวัดการรับรู้ของผู้มี 

ส่วนได้เสียภายใน และหากพิจารณาคะแนนขั้นต่ าที่ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ก าหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน  ITA ผ่านเกณฑ์  

(85 คะแนน) ขึ้นไปนั้น พบว่า ตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยได้คะแนนต่ ากว่า 85 คะแนน มีอยู่จ านวน 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ การใช้ทรัพย์สินของ

ราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต ซึ่งอยู่ในแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการท างาน ซึ่งอยู่ในแบบวัดการรับรู้ของ  

ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ดังนั้น เพื่อให้คะแนนของตัวชี้วัดดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์คะแนนขั้นต่ าที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด ประกอบกับเพื่อให้มหาวิทยาลัยได้คะแนน 

สูงยิ่งขึ้นและยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวทิยาลัยจึงควรด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ การวิเคราะห์ แนวทางปฏิบัติ 
ตามผลการวิเคราะห์ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ก าหนด
ระยะเวลา
แล้วเสร็จ 

1 การใช้งบประมาณ ได้ 81.86 คะแนน ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน  
6 ข้อค าถาม ดังนี้ 
1.1 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานของ

ท่าน มากน้อยเพียงใด (i7) ได้ 65.92 คะแนน 

1. จักท ามาตรการในการเผยแพร่ข้อมูล
ที่ เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณให้
บุคลากรทราบ เช่น แผนงบประมาณ
ประจ าปี ความคืบหน้า ความคุ้มค่า หรือ
ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น 
 

1.1 กองแผนงาน 10 มิ.ย. 63 
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ข้อ การวิเคราะห์ แนวทางปฏิบัติ 
ตามผลการวิเคราะห์ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ก าหนด
ระยะเวลา
แล้วเสร็จ 

1.2 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงประเด็นความ
คุ้มค่า และไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้ มากน้อย
เพียงใด (i8) ได้ 83.23 คะแนน 

1.3 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือ
พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด (i9) ได้ 91.07 คะแนน 

1.4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าท างาน
ล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด  (i9) 
ได้ 93.39 คะแนน 

1.5 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับ
พัสดุในลักษณะโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ
รายใดรายหนึ่ง มากน้อยเพียงใด (i10) ได้ 88.68 คะแนน 

1.6 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นสอบถาม ทักท้วง และร้องเรียน มาก
น้อยเพียงใด (i11) ได้ 68.86 คะแนน 
จากคะแนนดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีข้อค าถามในตัวชี้วัดนี้ที่

มหาวิทยาลัยได้คะแนนต่ ากว่า 85 คะแนน จ านวน 3 ข้อค าถาม คือ ข้อค าถาม 
i7 i8 และ i11 จากทั้งหมด 6 ข้อค าถาม โดยมหาวิทยาลัยจะต้องด าเนินการ
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของมหาวิทยาลัย

2. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกหน่วยงานมี
ส่วนร่วมให้มีการติดตามความก้าวหน้า
การเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

2.1 กองแผนงาน 10 มิ.ย. 63 
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ข้อ การวิเคราะห์ แนวทางปฏิบัติ 
ตามผลการวิเคราะห์ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ก าหนด
ระยะเวลา
แล้วเสร็จ 

ให้บุคลากรทราบ รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณ ไม่ว่าจะเป็นการสอบถาม ทักท้วง และร้องเรียน 
เพ่ือให้เกิดการรับรู้ของบุคลากรภายใน และส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

2 การใช้ทรัพย์สินของของราชการ ได้ 78.37 คะแนน ประกอบด้วยข้อค าถาม
จ านวน 6 ข้อค าถาม ดังนี้ 
2.1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็น

ของส่วนตัว หรือน าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด (i19)  
ได้ 93.37 คะแนน 

2.2 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน 
ในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก มากน้อยเพียงใด (i20) ได้ 55.62 
คะแนน 

2.3 กรณีที่ต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากร
ในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 
(i21) ได้ 78.27 คะแนน 

1. จัดท าหรือปรับปรุงแนวปฏิบัติ/ระเบียบ
ในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การยืม 
ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้องตาม
ระเบียบกฎหมาย เช่น การยืมคอมพิวเตอร์ 
เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ รถราชการ และ
ทรัพย์สินของทางราชการต่างๆ เป็นต้น 
โดยมีการก าหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน 
มีแบบการขออนุญาต/การอนุมัติยืมที่มี
รูปแบบที่สะดวก เปิดเผยและตรวจสอบ
ได้  

1.1 กองกลาง 
1.2 กองพัสดุ 
1.3 ส านักคอมพิวเตอร์ 
1.4 ส านักเทคโนโลยี
การศึกษา 

10 มิ.ย. 63 
 

2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติ/
ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
การยืมทรัพย์สิน แผนผังขั้นตอนในการ

2.1 กองกลาง 
2.2 กองพัสดุ 
2.3 ส านักคอมพิวเตอร์ 
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ข้อ การวิเคราะห์ แนวทางปฏิบัติ 
ตามผลการวิเคราะห์ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ก าหนด
ระยะเวลา
แล้วเสร็จ 

2.4 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สินของราชการไปใช้ 
โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มากน้อย
เพียงใด (i22) ได้ 94.96 คะแนน 

2.5 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด (i23) ได้ 71.48 คะแนน 

2.6 หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือ
พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด (i24) ได้ 76.51 คะแนน 
 จากคะแนนดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีข้อค าถามในตัวชี้วัดนี้ที่

มหาวิทยาลัยได้คะแนนต่ ากว่า 85 คะแนน จ านวน 4 ข้อค าถาม คือ ข้อ
ค าถาม i20 i21 i23 และ i24 จากทั้งหมด 6 ข้อค าถาม โดยมหาวิทยาลัย
จะต้องด าเนินการจัดให้มีขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ปฏิบัติงานโดยให้มีความสะดวก และมีการขออนุญาตอย่าง
ถูกต้อง และประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องให้บุคลากรได้รับทราบ รวมทั้งมีการก ากับ
ดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการ
น าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่มตนเอง หรือพวกพ้อง 

ด าเนินการให้บุคลากรและประชาชน
ได้รับทราบ 
 

2.4 ส านักเทคโนโลยี
การศึกษา 
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ข้อ การวิเคราะห์ แนวทางปฏิบัติ 
ตามผลการวิเคราะห์ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ก าหนด
ระยะเวลา
แล้วเสร็จ 

3 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้ 77.19 คะแนน ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 
6 ข้อค าถาม ดังนี้ 
3.1 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความส าคัญกับการต่อต้าน

การทุจริต มากน้อยเพียงใด (i25) ได้ 85.90 คะแนน 
3.2 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการทบทวนนโยบายหรือมาตรการ

ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดท าแผนงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน หรือไม่ (i26) 
ได้ 80.43 คะแนน 

3.3 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด 
(i27) ได้ 73.89 คะแนน 

3.4 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบการ
ทุจริต และลงโทษทางวินัย ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 
(i28) ได้ 76.72 คะแนน 

3.5 หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกันการ
ทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด (i29) ได้ 77.38 คะแนน 

3.6 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน 
ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็นต่างๆ ได้แก่ สามารถร้องเรียนและส่ง

1. อธิการบดีแสดงเจตจ านงในการบริหาร 
งานด้วยความซื้อสัตย์สุจริต ทั้งวาจาและ
ลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่ต่อบุคลากร
และสาธารณชนให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

1.1 กองกฎหมาย 
 

10 มิ.ย. 63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ก าหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน 
หรือโครงการ/กิจกรรม เ พ่ือพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้มีคุณธรรมและความ
โปร่งใสด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต และเผยแพร่ประชา- 
สัมพันธ์ให้บุคลากรและประชาชนทราบ 
 

2.1 กองกฎหมาย 
 
 
 
 

3. จัดช่องทางให้บุคลากรและประชาชน 
หรือนักศึกษา สามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
เกี่ยวกับการทุจริตในมหาวิทยาลัยได้
โดยสะดวกและปลอดภัย และไม่มีผล 
กระทบต่อผู้ร้องหรือผู้แจ้ง และมีการ
ประกาศเผยแพร่/กระบวนการขั้นตอน

3.1 กองกฎหมาย 
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ข้อ การวิเคราะห์ แนวทางปฏิบัติ 
ตามผลการวิเคราะห์ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ก าหนด
ระยะเวลา
แล้วเสร็จ 

หลักฐานได้อย่างสะดวก สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ มั่นใจว่าจะ
มีการด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา และมั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มี
ผลกระทบต่อตนเอง อย่างไร (i30) ได้ 68.84 คะแนน 
 จากคะแนนดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีข้อค าถามในตัวชี้วัดนี้ที่

มหาวิทยาลัยได้คะแนนต่ ากว่า 85 คะแนน จ านวน 5 ข้อค าถาม คือ ข้อ
ค า ถ าม  i26 i27 i28 i29 และ  i30 จากทั้ ง หมด  6 ข้ อค า ถ าม  โ ดย
มหาวิทยาลัยจะต้องด าเนินการทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการ
ทุจริตในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัย ด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทางวินัย ให้เป็นไปตามระเบียบและ
กฎหมาย น าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยไปปรับปรุงการท างาน รวมทั้งจัดให้มีช่องทางให้กับบุคลากร
สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก สามารถติดตามผลการ
ร้องเรียนได้ มั่นใจว่าจะมีการด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา และม่ันใจว่าจะ
ปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง เพ่ือป้องกันการทุจริตในมหาวิทยาลัย
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ในการด าเนินการร้องเรียนให้ทราบโดย
ทั่วกัน 
 

4. จัดให้มีช่องทางการติดตามเรื่ อ ง
ร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงาน 
ผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้า
เรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ เช่น 
ทางโทรศัพท์ ระบบออนไลน์ เป็นต้น 
 

4.1 กองกฎหมาย 
 
 
 

5. จัดให้มีคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการ 
ต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต
และประพฤติมิชอบของบุคลากร  
 

5.1 กองกฎหมาย 
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ข้อ การวิเคราะห์ แนวทางปฏิบัติ 
ตามผลการวิเคราะห์ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ก าหนด
ระยะเวลา
แล้วเสร็จ 

4 การปรับปรุงระบบการท างาน ได้ 83.66 คะแนน ประกอบด้วยข้อค าถาม
จ านวน 5 ข้อค าถาม ดังนี้ 
4.1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการ

ปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด (e11) ได้ 78.92 
คะแนน 

4.2 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการ
ด าเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น มากน้อยเพียงใด  (e12) ได้ 78.92 
คะแนน 

4.3 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/การ
ให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากข้ึนหรือไม่ (e13) ได้ 100.00 
คะแนน 

4.4 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/
การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด (e14) ได้ 79.78 
คะแนน 

4.5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้
มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด (e15) ได้ 80.68 คะแนน 

1. หน่วยงานจัดให้มีการอ านวยความ
สะดวกในการบริการประชาชนหรือผู้มา
ติดต่อ เช่น มีเก้าอ้ีรับรองผู้มาติดต่อ
ราชการหรือรับบริการ มีป้าย/สัญลักษณ์
บอกทิศทางหรือต าแหน่งในการเข้าถึง
จุ ด ใ ห้ บ ริ ก า ร  มี แ ผ น ผั ง ก า ห น ด
ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน มีแบบค า
ร้องพร้อมทั้งตัวอย่างการกรอกข้อมูล/
เจ้าหน้าที่ผู้ให้ค าแนะน า เป็นต้น 
 

1.1 ศูนย์สารสนเทศ 
(ศูนย์บริการร่วมแบบ
ครบวงจร) 
1.2 กองพัสดุ 
1.3 กองการเจ้าหน้าที่ 
1.4 ศูนย์วิทยพัฒนา 
 

10 มิ.ย. 63 

2. มีการประเมินความพึงพอใจ ณ จุด
ให้บริการในรูปแบบที่ง่ายและสะดวกต่อ
ผู้รับบริการและน าผลการประเมินมา
วิเคราะห์ สรุปรายงานให้อธิการบดีผ่าน
รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล เพ่ือพิจารณา
ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานและ
บริการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้ง

2.1 ศูนย์สารสนเทศ 
(ศูนย์บริการร่วมแบบ
ครบวงจร) 
2.2 กองพัสดุ 
2.3 กองการเจ้าหน้าที่ 
2.4 ศูนย์วิทยพัฒนา  
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ข้อ การวิเคราะห์ แนวทางปฏิบัติ 
ตามผลการวิเคราะห์ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ก าหนด
ระยะเวลา
แล้วเสร็จ 

จากคะแนนดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีข้อค าถามในตัวชี้วัดนี้ที่
มหาวิทยาลัยได้คะแนนต่ ากว่า 85 คะแนน จ านวน 4 ข้อค าถาม คือ ข้อ
ค าถาม e11 e12 e14 และ e15 จากทั้งหมด 5 ข้อค าถาม โดยมหาวิทยาลัย
จะต้องด าเนินการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น  
มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น  
เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของมหาวิทยาลัย
ได้ดีขึ้น รวมทั้งมีการปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความ
โปร่งใสมากยิ่งขึ้นต่อไป 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและ
ประชาชน นักศึกษา ทราบ 

 
 
 
 
 

 

   
 


