
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

ข้อมูลการวิเคราะห์ผลการประเมิน  แสดงผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ผลคะแนนภาพรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี : 82.15 ระดับผลการประเมิน : B ดังนี้ 

คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด 

อันดับ ตัวช้ีวัด คะแนน 
1 การป้องกันการทุจริต 93.75 
2 การเปิดเผยข้อมูล 83.57 
3 การปฏิบัติหน้าที่ 83.51 
4 การใช้อ านาจ 82.48 
5 คุณภาพการด าเนินงาน 78.44 
6 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 78.29 
7 การปรับปรุงการท างาน 76.70 
8 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 75.68 
9 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 75.41 
10 การใช้งบประมาณ 71.96 

 จากตัวชี้วัด 1 – 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี มีผลคะแนนภาพรวม 82.15 ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมาย 

โดยสามารถวิเคราะห์ผลคะแนนจากเครื่องมือที่ใช้วัดแบบประเมินได้ ดังนี้ 

 

 

 

 



ตารางท่ี 1 แสดงผลคะแนนแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

ข้อ 
IIT 

ข้อค าถาม คะแนน 

I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

75.03 

I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไปกับผู้มา
ติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

74.84 

I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ 
อย่างไร 

73.11 

I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อ เพ่ือแลกกับการ
ปฏิบัติงาน อนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการหรือไม่ 

93.21 

I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบ 92.28 

I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน 
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่ 

95.59 

I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานของท่าน มากน้อย
เพียงใด 

56.55 

I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 74.09 

I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อย
เพียงใด 

78.09 

I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่า
วัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 

86.48 

I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะ
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

74.30 

I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

62.27 

I13 ท่านได้รับมอบหมายงานตามต าแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อย
เพียงใด 

74.86 

I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน จากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อย
เพียงใด 

76.10 

I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้
ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

75.75 

I16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 87.37 



ข้อ 
IIT 

ข้อค าถาม คะแนน 

I17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต 
มากน้อยเพียงใด 

92.61 

I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 88.21 

I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือ
น าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

89.57 

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน 
มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด 

60.59 

I21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มี
การขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

76.98 

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาต
อย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

88.92 

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 
มากน้อยเพียงใด 

62.80 

I24 หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

73.58 

I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริต มากน้อย
เพียงใด 

80.37 

I26 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่ 88.43 
I27 หน่วยงานของท่านมีปัญหาการทุจริตที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด 78.47 

I28 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อย
เพียงใด 

72.37 

I29 หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

69.62 

I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดข้ึนในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็น
ต่อประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 

64.81 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 2 แสดงผลคะแนนแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

ข้อ 
EIT 

ข้อค าถาม คะแนน 

E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ 
มากน้อยเพียงใด 

76.30 

E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่อคนอ่ืน ๆ 
อย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

74.20 

E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนินการ/ให้บริการแก่ท่าน มากน้อยเพียงใด 

73.23 

E4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่ านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ  
ร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต  
หรือให้บริการ หรือไม่ 

96.61 

E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการด าเนินงาน โดยค านึง ถึงประโยชน์ของประชาชนและ
ส่วนรวมเป็นหลักมากน้อยเพียงใด 

71.84 

E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 74.85 

E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่าง
ชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

69.53 

E8 หน่ วยงานที่ ท่ านติ ดต่ อ  มี ช่ อ งทางรั บ ฟั งค าติ ชมหรื อความคิด เห็ น เ กี่ ย วกั บ 
การด าเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่ 

90.84 

E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

70.88 

E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน หรือไม่ 

85.37 

E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการ    
ให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

71.15 

E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการให้
ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

70.93 

E13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน หรือไม่ 

93.77 

E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไป
มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น มาก
น้อยเพียงใด 

70.16 

E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใส
มากขึ้น มากน้อยเพียงใด 

77.47 

 

 



ตารางท่ี 3 แสดงผลคะแนนแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

ข้อ 
OIT 

ข้อมูล คะแนน 

O1 โครงสร้าง 100.00 
O2 ข้อมูลผู้บริหาร 100.00 

O3 อ านาจหน้าที่ 100.00 

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 100.00 
O5 ข้อมูลการติดต่อ 100.00 

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 100.00 

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 100.00 
O8 Q&A 100.00 

O9 Social Network 100.00 
O10 แผนด าเนินงานประจ าปี 0.00 

O11 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน 100.00 

O12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 100.00 
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 100.00 

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 100.00 

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 100.00 
O16 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ 100.00 

O17 E–Service 100.00 

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 0.00 
O19 รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี รอบ 6 เดือน 0.00 

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 0.00 
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 100.00 

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 100.00 

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 100.00 
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี 0.00 

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 100.00 

O26 การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 100.00 
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 100.00 

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี 100.00 



ข้อ 
OIT 

ข้อมูล คะแนน 

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 100.00 

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 100.00 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 100.00 
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 100.00 

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 100.00 
O34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 100.00 

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 100.00 

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจ าปี 100.00 
O37 การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 100.00 

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม 0.00 

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 100.00 
O40 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี รอบ 6 เดือน 100.00 

O41 รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี 100.00 
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 100.00 

O43 การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 100.00 

 

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2565 

จากตารางข้างต้น พบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยู่ในระดับที่พอใช้ แม้ว่าจะ

สอดคล้องเป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ       

ที่มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ 

 มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ แต่ยังมีการยกระดับการด าเนินงาน โดยมีคะแนน

อยู่ที่ 82.15 คะแนน ระดับ B 

 IIT มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ได้มีการด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  ที่ดีเยี่ยม 

ควรรักษามาตรฐานไว้ ทั้งนี้ ควรพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ                    

ซึ่งผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานในตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ า 

โดยเฉพาะ 

 อีกทั้ง ประเด็นบุคลากรในหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานไม่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมใน  

การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณเท่าที่ควร 



 EIT มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ได้มีการด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน      

ที่ดีเยี่ยม 

 ควรรักษามาตรฐานไว้ ทั้งนี้ ควรพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุง    

การท างาน 

 ซึ่งผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานในตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ า 

โดยเฉพาะในประเด็นการปรับปรุงคุณภาพและการส ารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน/การให้บริการ      

ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้ดีขึ้น นอกจากนี้ ประเด็นการปรับปรุงวิธีการและการส ารวจความพึงพอใจ    

ของขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น อีกท้ัง ประเด็นการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ 

 ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/  

การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 

 OIT มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ควรพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการตามแบบวัดการเปิดเผย

ข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) โดยผู้ตรวจประเมิน        

มีข้อเสนอแนะต่อการประเมินที่ไม่ได้รับคะแนน ในประเด็นดังนี้ 

- O10 แผนด าเนินงานประจ าปี 

- O11 รายงานก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน 

- O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

- O19 รายงานก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี รอบ 6 เดือน 

- O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

- O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี 

- O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

วิเคราะห์จุดอ่อนและประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 

 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ าแนกตามดัชนีตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นข้อบกพร่องและจุดที่ต้องพัฒนา ดังต่อไปนี้ 
ตัวชี้วดั ข้อบกพร่อง 

(ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากวา่ 85) 
สิ่งที่ต้องพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 1) การปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้ที่มา
ติดต่อยังไม่สามารถปฏิบัติได้ตามขั้นตอน
และระยะเวลาที่ก าหนด 
2) การปฏิบัติงานหรือให้บริการ แก่ผู้มา
ติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รูจ้ักเป็น
การส่วนตัวยังขาดความเท่าเทียมกัน 
 

1) เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานโดยยึดหลักตาม
มาตรฐาน มีความโปร่งใส 
 
2) ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามขั้นตอน
และระยะเวลาที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด และ
อย่างเท่าเทียมกัน 



ตัวชี้วดั ข้อบกพร่อง 
(ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากวา่ 85) 

สิ่งที่ต้องพัฒนา 

3) พฤติกรรมในการปฏบิัติงาน ด้านการมุ่ง
ผลส าเร็จของงาน การให้ความส าคัญกับ
งานมากกว่าธุระส่วนตัว และความพร้อม
รับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจาก
ตนเอง ยังน้อย 

3) ปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ
และมีความรับผิดชอบตอ่งานในหน้าที่ที่
รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 1) บุคลากรภายในบางส่วนยังไม่ทราบ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
2) การค านึงการใช้งบประมาณในส่วน
ความคุ้มค่าต่อประโยชน์ที่ได้รับและ
วัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ต้ังไว้ยัง
น้อย 
3) การจัดซ้ือจัดจา้ง/การจัดหาพัสดุ และ
การตรวจรับพัสดุบางงานอาจมกีารเอื้อ
ประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 

1) การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีควรมกีารเผยแพรอ่ย่างโปร่งใส 
2) การใช้จ่ายงบประมาณควรเป็นไปอยา่ง
คุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อ
ประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 1) การมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชา
บางงานอาจมีความไม่เท่าเทียมกัน 
2) การประเมินผลการปฏิบัติงานจาก
ผู้บังคับบัญชาบางรายอาจไม่มีความเป็น
ธรรม 
 
3) การคัดเลือกผู้ เข้ ารับการฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา
บางรายอาจไม่มีความธรรม 

1) การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ ต้องไม่เลือกปฏิบัติ 
2) หลีกเล่ียงการใช้อ านาจสั่งการให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาท าในธุระส่วนตวัหรือท าใน
สิ่งที่ไม่ถูกต้องรวมถึงการไม่เอื้อผลประโยชน์
ให้กลุ่มหรือพวกพอ้ง 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 1) ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สิน
ของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
มีความสะดวกค่อนข้างน้อย 
2) การขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้
ปฏิบัติงาน บุคลากรบางรายหรือบาง
หน่วยงานมกีารขออนุญาตขา้มขั้นตอน 
 
3) บุคลากรส่วนน้อยยังไม่ทราบแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกบัการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
4) หน่วยงานบางหน่วยมีการก ากับดูแล
และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ
เพื่อป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง น้อย 

1) การยืมทรัพย์สินต้องมีกระบวนการใน
การขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก 
 
2) ต้องมีการจัดท าแนวทางปฏบิัติเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกตอ้งและ
เผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและ
น าไปปฏิบัต ิ
3) ต้องมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการ 

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต หน่วยงานมกีารน าผลการตรวจสอบของ
ฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงานไปปรับปรุงการท างานเพื่อ
ป้องกันการทุจริตในหนว่ยงานน้อย 
 

มีการทบทวนนโยบายที่เกีย่วขอ้งกับการ
ป้องกันการทุจริตในหนว่ยงาน 



ตัวชี้วดั ข้อบกพร่อง 
(ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากวา่ 85) 

สิ่งที่ต้องพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 1) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ทา่นติดต่อ 
ปฏิบัติงาน/ให้บริการยังไม่สามารถปฏิบตัิ
ให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่
ก าหนด 
2) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ติดต่อมกีาร
ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลเกีย่วกบัการ
ด าเนินการ/ให้บริการ มีเป็นส่วนน้อย 
 
3) หน่วยงานที่ติดต่อมกีารด าเนินงานโดย
ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและ
ส่วนรวมเป็นหลักมีเป็นส่วนนอ้ย 

1) การปฏิบัตหิน้าที่ของเจ้าหน้าที ่ต้องยึด
หลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลา
ที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด และต้องเป็นไป
อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัต ิ
2) การให้ข้อมูลเกีย่วกับการด าเนินการ/
ให้บริการของหนว่ยงาน ผู้มาติดต่อ หรอืผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียต้องตรงไปตรงมาไม่ปิดบัง
หรือบิดเบือนข้อมูล 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 1) การเผยแพร่ขอ้มูลบางหน่วยงานที่มี
ความเข้าถึงได้ยาก มีความซับซ้อนและมี
น้อยช่องทาง 
2) การเผยแพร่ผลงานหรือขอ้มูลที่
สาธารณชนควรรับทราบมีความชัดเจน
น้อย 
3) การชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อ
กังวลสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงานบาง
ประเด็นยังไม่ชัดเจน 

1) การเผยแพร่ขอ้มูลของหน่วยงานในเรื่อง
ต่าง ๆ ต่อสาธารณชนตามช่องทางต่าง ๆ 
ต้องเข้าถึงง่ายและไม่ซับซ้อนและชัดเจน 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 1) การปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/
การให้บริการบางส่วนงานยังน้อย 
 
2) การปรับปรุงวิธกีารและขั้นตอนการ
ด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นยังน้อย 
 
 
3) การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เขา้ไปมีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/
การให้บริการของหน่วยงานยังน้อย 
4) การปรับปรุงการด าเนินงาน/การ
ให้บริการให้มีความโปร่งใสยังน้อย 

1) ควรมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด าเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น 
2) ควรมีการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้
มาติดต่อ เข้ามามีสว่นร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการด้วย 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 1) แผนการด าเนินงานประจ าปี ไม่ปรากฎ
รายละเอียดงบประมาณของแต่ละ
โครงการ 
2) การก ากับติดตามการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการของหน่วยงานยังขาดการ
ระบุความกา้วหนา้และงบประมาณที่ใช้ใน
แต่ละโครงการหรือกิจกรรม เพื่อให้

1) ให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบั
งบประมาณของแต่ละโครงการ/กิจกรรม 



ตัวชี้วดั ข้อบกพร่อง 
(ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากวา่ 85) 

สิ่งที่ต้องพัฒนา 

ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
หน่วยงานได้รับทราบ 
3) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่ปรากฎ
ข้อมูลรายละเอยีดของแผนฯ อย่างน้อย
ประกอบดว้ย งบประมาณตามแหล่งที่
ได้รับการจัดสรร และงบประมาณตาม
ประเภทรายการใช้จ่าย 
4) ไม่ปรากฎข้อมูลรายละเอยีด
ความก้าวหนา้ อย่างน้อยประกอบด้วย
ความก้าวหนา้การใช้จา่ยงบประมาณ 
5) รายงานผลการใช้จา่ยงบประมาณไม่
ปรากฏรายละเอยีด ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 
6) รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ยังขาด
องค์ประกอบด้านปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ไม่ปรากฏรายละเอียดกิจกรรม “การ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน” มีทัศนคติ ค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต มีจิตส านกึที่
ดี รับผิดชอบต่อหน้าที ่ตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมของเจ้าหนา้ที่ของรัฐ 

เพิ่มเติมกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
เป้าประสงค ์ ข้อบกพร่อง สิ่งที่ต้องพัฒนา วิธีการปฏิบตั ิ แนวทางการก ากับ

ติดตามให้น าไปสู่การ
ปฏิบตัิและการรายงาน

ผล 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับติดตาม ก าหนดแล้วเสร็จ 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติ
หน้าที ่

1) การปฏิบัติงานหรือ
ให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อ
ยังไม่สามารถปฏิบัติได้
ตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาทีก่ าหนด 
2) การปฏิบัติงานหรือ
ให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อ
ทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อ
ที่รู้จักเป็นการส่วนตวัยัง
ขาดความเท่าเทียมกัน 
3) พฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน ด้านการมุ่ง
ผลส าเร็จของงาน การให้
ความส าคัญกับงาน
มากกว่าธุระส่วนตัว และ
ความพร้อมรับผิดชอบ 
หากความผิดพลาดเกิด
จากตนเอง ยังน้อย 
 
 

1) เจ้าหน้าที่ต้อง
ปฏิบัติงานโดยยึดหลัก
ตามมาตรฐาน มีความ
โปร่งใส 
 
2) ปฏิบัติงานหรือ
ด าเนินการตามขั้นตอน
และระยะเวลาที่ก าหนด
อย่างเคร่งครัด และ
อย่างเท่าเทียมกัน 
3) ปฏิบัติงานอย่าง
มุ่งมั่น เต็มความสามารถ
และมีความรับผิดชอบ
ต่องานในหน้าที่ที่
รับผิดชอบ 

1) ก าหนดขั้นตอน 
ระยะเวลา วธิีการ
ส าหรับการให้บรกิาร   
ผู้ที่มาติดต่อกับ
หน่วยงาน 
2) ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานด้วยความเต็ม
ความสามารถ เช่น 
จัดการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาบุคลากรด้านการ
บริการ 

1) ติดตามหรือส ารวจ
การจัดท าขั้นตอนการ
ให้บริการแก่ผู้มารับ
บริการ 
 
2) จัดโครงการอบรม 
สัมมนา หรือ ประชุม
ชี้แจงเกี่ยวกับทักษะงาน
บริการ 

คณะ ส านัก สถาบัน 
 
 
 
 

งานการเจ้าหนา้ที ่

คณบดี 
ผู้อ านวยการส านกั 

สถาบัน 
 
 

ผู้อ านวยการกองกลาง 

30 กันยายน 2566 
 
 
 
 

30 กันยายน 2566 



เป้าประสงค ์ ข้อบกพร่อง สิ่งที่ต้องพัฒนา วิธีการปฏิบตั ิ แนวทางการก ากับ
ติดตามให้น าไปสู่การ
ปฏิบตัิและการรายงาน

ผล 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับติดตาม ก าหนดแล้วเสร็จ 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้
งบประมาณ 

1) บุคลากรภายใน
บางส่วนยังไม่ทราบ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าป ี
2) การค านึงงการใช้
งบประมาณในส่วนความ
คุ้มค่าต่อประโยชน์ที่
ได้รับและวัตถุประสงค์
ของงบประมาณที่ต้ังไว้
ยังน้อย 
3) การจัดซ้ือจัดจา้ง/การ
จัดหาพัสดุ และการ
ตรวจรับพัสดุบางงาน
อาจมีการเอื้อประโยชน์
ให้ผู้ประกอบการรายใด
รายหนึ่ง 

1) การจัดท าแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปี
ควรมีการเผยแพร่อย่าง
โปร่งใส 
2) การใช้จ่าย
งบประมาณควรเป็นไป
อย่างคุ้มค่า เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ และไม่เอื้อ
ประโยชน์แก่ตนเองหรือ
พวกพอ้ง 

ปรับรูปแบบแผนการใช้
จ่ายงบประมาณใน
ลักษณะที่เข้าใจง่าย และ
เน้นเฉพาะเนื้อหาที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับ
บุคลากร และเผยแพร่ใน
ช่องแอพพริเคชั่นที่
สามารถเข้าถึงได้ง่าย 

ติดตามการปรับรูปแบบ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณในรูปแบบ
ใหม่ พร้องช่องทางการ
เผยแพร่งบประมาณ 

กองนโยบายและแผน ผู้อ านวยการกอง
นโยบายและแผน 

30 กันยายน 2566 

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้
อ านาจ 

1) การมอบหมายงาน
จากผู้บังคับบัญชาบาง
งานอาจมีความไม่เท่า
เทียมกัน 
2) การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานจาก
ผู้บังคับบัญชาบางราย
อาจไม่มีความเป็นธรรม 

1) การคัดเลือกบุคลากร
เพื่อให้สิทธิประโยชน์
ต่าง ๆ ต้องไม่เลือก
ปฏิบัต ิ
2) หลีกเล่ียงการใช้
อ านาจสั่งการให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาท าใน
ธุระส่วนตัวหรือท าในส่ิง

1) จัดให้มีคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาการให้สิทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ แก่
บุคลากร 
2) สร้างจิตส านึกในการ
บริหารงาน 

1) ติดตามกระบวนการ
ขั้นตอนการประเมินของ
คณะกรรมการ 
 
2) จัดท าคู่มือหรือ
ประกาศเพื่อแสดง
เจตจ านงค์ในการ

งานการเจ้าหนา้ที ่
 
 
 

งานการเจ้าหนา้ที ่

ผู้อ านวยการกองกลาง 
 
 
 

ผู้อ านวยการกองกลาง 

30 กันยายน 2566 
 
 
 

30 กันยายน 2566 



เป้าประสงค ์ ข้อบกพร่อง สิ่งที่ต้องพัฒนา วิธีการปฏิบตั ิ แนวทางการก ากับ
ติดตามให้น าไปสู่การ
ปฏิบตัิและการรายงาน

ผล 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับติดตาม ก าหนดแล้วเสร็จ 

3) การคัดเลือกผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม การศึกษา
ดูงาน หรือการให้
ทุนการศึกษาบางราย
อาจไม่มีความธรรม 

ที่ไม่ถูกต้องรวมถึงการไม่
เอื้อผลประโยชน์ใหก้ลุ่ม
หรือพวกพ้อง 

ปฏิบัติงานของผู้บริหาร
และบุคลากร 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้
ทรัพย์สินของราชการ 

1) ขั้นตอนการขอ
อนุญาตเพื่อยืมทรพัย์สิน
ของราชการ ไปใช้
ปฏิบัติงานในหน่วยงานมี
ความสะดวกค่อนข้าง
น้อย 
2) การขอยืมทรัพย์สิน
ของราชการ ไปใช้
ปฏิบัติงาน บุคลากรบาง
รายหรือบางหน่วยงานมี
การขออนุญาตข้าม
ขั้นตอน 
 
3) บุคลากรส่วนน้อยยัง
ไม่ทราบแนวปฏบิัติ
เกี่ยวกบัการใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ 
4) หน่วยงานบางหน่วยมี
การก ากับดูแลและ

1) การยืมทรัพย์สินต้อง
มีกระบวนการในการขอ
อนุญาตที่ชัดเจนและ
สะดวก 
 
 
2) ต้องมีการจัดท า
แนวทางปฏบิัติเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการที่ถูกตอ้งและ
เผยแพร่ให้บุคลากร
ภายในได้รับทราบและ
น าไปปฏิบัต ิ
3) ต้องมีการก ากับดูแล
และตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ 

ก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติการยืมทรัพย์สิน
เป็นลายลักษณ์อกัษร 

ติดตามการจัดท าแนว
ทางการปฏิบัตกิารยืม
ทรัพย์สิน 

งานพัสด ุ ผู้อ านวยการกองกลาง 30 กันยายน 2566 



เป้าประสงค ์ ข้อบกพร่อง สิ่งที่ต้องพัฒนา วิธีการปฏิบตั ิ แนวทางการก ากับ
ติดตามให้น าไปสู่การ
ปฏิบตัิและการรายงาน

ผล 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับติดตาม ก าหนดแล้วเสร็จ 

ตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ
เพื่อป้องกันไม่ให้มีการ
น าไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวก
พ้อง น้อย 

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไข
ปัญหาการทุจริต 

หน่วยงานมกีารน าผล
การตรวจสอบของฝ่าย
ตรวจสอบทั้งภายในและ
ภายนอกหนว่ยงานไป
ปรับปรุงการท างานเพื่อ
ป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงานนอ้ย 

มีการทบทวนนโยบายที่
เกี่ยวขอ้งกับการป้องกัน
การทุจริตในหน่วยงาน 

แต่งต้ังคณะกรรมการ
เพื่อปฏิบัติหนา้ที่ทบทวน
นโยบายการป้องกันการ
ทุจริต 

ติดผลการประชุมของ
คณะกรรมการเพื่อ
ติดตามความก้าวหนา้ใน
การทบทวนนโยบายการ
ป้องกันการทุจริต 

หน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน 

หัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน 

30 กันยายน 2566 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการ
ด าเนินงาน 

1) เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานที่ทา่นติดต่อ 
ปฏิบัติงาน/ให้บริการยัง
ไม่สามารถปฏิบัติให้
เป็นไปตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาทีก่ าหนด 
 
2) เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานที่ติดต่อมกีาร
ปิดบังหรือบิดเบือน
ข้อมูลเกี่ยวกับการ

1) การปฏิบัตหิน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ ตอ้งยึดหลัก
ตามมาตรฐาน ขั้นตอน 
และระยะเวลาที่ก าหนด
อย่างเคร่งครัด และต้อง
เป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน
ไม่เลือกปฏิบัต ิ
2) การให้ข้อมูลเกีย่วกับ
การด าเนินการ/
ให้บริการของหนว่ยงาน 
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน

1) ก าหนดขั้นตอน 
ระยะเวลา วธิีการ
ส าหรับการให้บรกิารผู้
ที่มาติดต่อกับหนว่ยงาน 
 
 
 
2) ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานด้วยความเต็ม
ความสามารถ เช่น 
จัดการฝึกอบรมเพื่อ

1) ติดตามหรือส ารวจ
การจัดท าขั้นตอนการ
ให้บริการแก่ผู้มารับ
บริการ 
 
 
 
2) จัดโครงการอบรม 
สัมมนา หรือ ประชุม
ชี้แจงเกี่ยวกับทักษะงาน
บริการ 

คณะ ส านัก สถาบัน 
 
 
 
 
 
 

งานการเจ้าหนา้ที ่

คณบดี 
ผู้อ านวยการส านกั 

สถาบัน 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการกองกลาง 
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เป้าประสงค ์ ข้อบกพร่อง สิ่งที่ต้องพัฒนา วิธีการปฏิบตั ิ แนวทางการก ากับ
ติดตามให้น าไปสู่การ
ปฏิบตัิและการรายงาน

ผล 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับติดตาม ก าหนดแล้วเสร็จ 

ด าเนินการ/ให้บริการ มี
เป็นส่วนน้อย 
3) หน่วยงานที่ติดต่อมี
การด าเนินงานโดย
ค านึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชนและสว่นรวม
เป็นหลักมีเป็นส่วนน้อย 

ได้ส่วนเสียต้อง
ตรงไปตรงมาไม่ปิดบัง
หรือบิดเบือนข้อมูล 

พัฒนาบุคลากรด้านการ
บริการ 

ตัวชี้วัดที่ 7 
ประสิทธิภาพ การ
สื่อสาร 

1) การเผยแพร่ขอ้มูล
บางหน่วยงานที่มีความ
เข้าถึงได้ยาก มีความ
ซับซ้อนและมีน้อย
ช่องทาง 
2) การเผยแพร่ผลงาน
หรือข้อมูลที่สาธารณชน
ควรรับทราบมีความ
ชัดเจนน้อย 
3) การชี้แจงและตอบ
ค าถาม เมื่อมีขอ้กังวล
สงสัยเกี่ยวกบัการ
ด าเนินงานบางประเด็น
ยังไม่ชัดเจน 
 
 

การเผยแพร่ขอ้มูลของ
หน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ 
ต่อสาธารณชนตาม
ช่องทางต่าง ๆ ต้อง
เข้าถึงง่ายและไม่ซับซ้อน
และชัดเจน 

ทบทวนวธิีการและ
ช่องทางการเผยแพร่
ข้อมูลให้มีความน่าสนใจ
ไม่ซับซ้อน 

ติดตามการด าเนินงาน
การเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารของหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลยั 

งานประชาสัมพันธ ์ ผู้อ านวยการกองกลาง 30 กันยายน 2565 



เป้าประสงค ์ ข้อบกพร่อง สิ่งที่ต้องพัฒนา วิธีการปฏิบตั ิ แนวทางการก ากับ
ติดตามให้น าไปสู่การ
ปฏิบตัิและการรายงาน

ผล 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับติดตาม ก าหนดแล้วเสร็จ 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุง
ระบบการท างาน 

1) การปรับปรุงคุณภาพ
การปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการบางส่วนงานยัง
น้อย 
 
2) การปรับปรุงวิธกีาร
และขั้นตอนการ
ด าเนินงาน/การ
ให้บริการให้ดีขึ้นยังน้อย 
 
 
 
3) การเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงาน/การ
ให้บริการของหนว่ยงาน
ยังน้อย 
4) การปรับปรุงการ
ด าเนินงาน/การ
ให้บริการให้มีความ
โปร่งใสยังน้อย 

1) ควรมีการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด าเนินงานเพื่อให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น 
2) ควรมีการเปิดโอกาส
ให้ผู้รับบริการหรือผู้มา
ติดต่อ เข้ามามีส่วนรว่ม
ในการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงาน
เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการด้วย 

ควรมีการเปิดโอกาสให้
ผู้รับบรกิารหรือผู้มา
ติดต่อ เข้ามามีส่วนรว่ม
ในการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงาน
เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการด้วย 

ติดตามผลสรุปการรับฟัง
ความเห็นของ
ผู้รับบริการเพื่อน ามา
พัฒนาปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 

ส านักบริการวิชาการ ผู้อ านวยการส านกั
บริการวิชาการ 
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เป้าประสงค ์ ข้อบกพร่อง สิ่งที่ต้องพัฒนา วิธีการปฏิบตั ิ แนวทางการก ากับ
ติดตามให้น าไปสู่การ
ปฏิบตัิและการรายงาน

ผล 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับติดตาม ก าหนดแล้วเสร็จ 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผย
ข้อมูล 

1) แผนการด าเนินงาน
ประจ าป ีไม่ปรากฎ
รายละเอียดงบประมาณ
ของแต่ละโครงการ 
2) การก ากับติดตามการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการของ
หน่วยงานยังขาดการ
ระบุความกา้วหนา้และ
งบประมาณที่ใช้ในแต่ละ
โครงการหรือกิจกรรม 
เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับ
หน่วยงานได้รับทราบ 
3) แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ไม่ปรากฎ
ข้อมูลรายละเอยีดของ
แผนฯ อยา่งน้อย
ประกอบดว้ย 
งบประมาณตามแหล่งที่
ได้รับการจัดสรร และ
งบประมาณตามประเภท
รายการใช้จา่ย 

1) ให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับ
งบประมาณของแต่ละ
โครงการ/กิจกรรม 

ปรับรูปแบบแผนการใช้
จ่ายงบประมาณใน
ลักษณะที่เข้าใจง่าย และ
เน้นเฉพาะเนื้อหาที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับ
บุคลากร และเผยแพร่ใน
ช่องแอพพริเคชั่นที่
สามารถเข้าถึงได้ง่าย 

ติดตามการปรับรูปแบบ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณในรูปแบบ
ใหม่ พร้องช่องทางการ
เผยแพร่งบประมาณ 

กองนโยบายและแผน ผู้อ านวยการกอง
นโยบายและแผน 
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เป้าประสงค ์ ข้อบกพร่อง สิ่งที่ต้องพัฒนา วิธีการปฏิบตั ิ แนวทางการก ากับ
ติดตามให้น าไปสู่การ
ปฏิบตัิและการรายงาน

ผล 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับติดตาม ก าหนดแล้วเสร็จ 

4) ไม่ปรากฎข้อมูล
รายละเอียด
ความก้าวหนา้ อย่าง
น้อยประกอบด้วย
ความก้าวหนา้การใช้จา่ย
งบประมาณ 
5) รายงานผลการใช้จา่ย
งบประมาณไม่ปรากฏ
รายละเอียด ผลการใช้
จ่ายงบประมาณ ปัญหา 
อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 
6) รายงานผลการจัดซ้ือ
จัดจ้าง ยังขาด
องค์ประกอบด้านปัญหา 
อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ 
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ติดตามให้น าไปสู่การ
ปฏิบตัิและการรายงาน

ผล 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับติดตาม ก าหนดแล้วเสร็จ 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกัน
การทุจริต 

ไม่ปรากฏรายละเอียด
กิจกรรม “การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้
เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน” มีทัศนคติ 
ค่านิยมในการปฏิบัติงาน
อย่างซ่ือสัตย์สุจริต มี
จิตส านึกที่ดี รับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ ตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

เพิ่มเติมกิจกรรมการ
เสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้มีความชัดเจน
และเป็นรูปธรรม 

จัดโครงการอบรม
ส่งเสริมกิจกรรมการ
เสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้มีความชัดเจน
และเป็นรูปธรรม 

ติดตามการด าเนิน
กิจกรรมการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้มี
ความชัดเจนและเป็น
รูปธรรม 

หน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน 

หัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน 
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