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วิเคราะห์ผลการประเมินจากคณะกรรมการป.ป.ช ปี พ.ศ. 2563 (O 42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ) 

- วิเคราะหผ์ลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.2563 

- ข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรอืจุดอ่อนท่ีจะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ ประเด็นท่ีจะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการน าผล   

  การวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น 

- มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคลอ้งตามผลการวิเคราะหฯ์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ เช่น การก าหนด  

  ผู้รับผดิชอบหรือผู้ที่เกีย่วข้อง การก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏบิัต ิการก าหนดแนวทางการก ากับติดตามให้น าไปสู่การปฏิบตัิและรายงานผล เป็นต้น 

 - เป็นการด าเนินการในปี 64 

ตัวชี้วัด ค าถามการประเมิน 
คะแนน
ประเมิน 

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ป.ป.ช. 

ปัญหาอุปสรรคการพัฒนาการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564(ข้อบกพร่องหรือจุดออ่นที่

จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน) 

ประเด็นตอ้งพัฒนา 
แนวทางการปรับปรุง/ 
ขั้นตอน/วิธกีารปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หมายเหต ุ/ 
ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

IIT        ด้าน 1. การปฏิบัติหนา้ที่ (87.55)  
I1 บุคลากรในหน่วยงานของ

ท่าน ปฏิบัติงานหรือ
ให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อ 
ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มาก
น้อยเพียงใด 

78.19 1) การปฏบิัติหน้าที ่จัดให้มี
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบั
ขั้นตอน ระยะเวลาและ
ผู้รับผิดชอบในการให้บริการ
อย่างชัดเจน สร้างระบบการ
ประเมินประสิทธิภาพการ
ให้บริการของผู้มาติดต่อรับ
บรกิาร ณ จุดใหบ้ริการได้
โดยง่าย สะดวกและเป็นไป
ตามหลักการปกปิดความลับ
ของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งก าหนด
มาตรการบริหารงานบุคคล
และการพจิารณาให้คุณ ให้
โทษ ตามหลกัคุณธรรมและ
ความสามารถ 

การเปิดเผยข้อมูลยังด าเนินการไม่
ครบทุกกลุ่มงาน 

1) การปฏบิัติหน้าที ่/
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ขั้นตอน ระยะเวลาและ
ก าหนดผู้รับผิดชอบการ
ให้บริการ 
 
2) มีระบบการประเมิน
ประสิทธิภาพการให้บริการ
ของผู้มาติดต่อรับบริการ  
ณ จุดให้บริการ 
 
3) ก าหนดมาตรการ
บริหารงานบุคคลและการ
พิจารณาให้คุณ ให้โทษ ตาม
หลักคุณธรรมและ
ความสามารถ 

1.จัดท าป้ายประกาศอธิบาย
ล าดับขั้นตอนฯ การให้บริการของ
ผู้มาติดต่อรับบรกิาร ณ จุดให้ 
บริการ หน่วยที่ให้บรกิาร อาทิ
เช่น กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
การเงิน พัสด ุ
 

2.จัดให้มีระบบการประเมนิ
ประสิทธภิาพการให้บริการของผู้
มาติดต่อรับบริการ ณ จุดให้ 
บริการผ่าน QR code 

 
3. ก าหนดหลกัเกณฑ์การ
บริหารงานบุคคล 5 ด้านและแจง้
ให้บุคคลากรในสังกัดสถาบนั
บัณฑิตพัฒนศิลป์ทราบและน าไป
ปฏิบัติ 

1 ก.พ.- 31 มี.ค.
2564 

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
,กองกลาง(การเงิน
,พัสด ุ/ผู้รับผิดชอบ
หลัก) 
คณะและวิทยาลัยใน
สังกัด (ผู้รับผิดชอบ
ร่วม) 

 

  

I2 บุคลากรในหน่วยงานของ
ท่าน ปฏิบัติงานหรือ
ให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทัว่ 
ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จัก
เป็นการส่วนตัวอย่างเท่า
เทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

77.6 

I3  บุคลากรในหน่วยงานของ
ท่าน มีพฤตกิรรมในการ
ปฏิบัติงาน ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ อย่างไร 

77.53 

การวิเคราะหผ์ลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี 2563 
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ตัวชี้วัด ค าถามการประเมิน 
คะแนน
ประเมิน 

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ป.ป.ช. 

ปัญหาอุปสรรคการพัฒนาการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564(ข้อบกพร่องหรือจุดออ่นที่

จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน) 

ประเด็นตอ้งพัฒนา 
แนวทางการปรับปรุง/ 
ขั้นตอน/วิธกีารปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หมายเหต ุ/ 
ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

            ด้าน 2. การใช้งบประมาณ (82.93) 
I7  ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้

จ่ายงบประมาณประจ าป ี
ของหน่วยงานของท่าน มาก
น้อยเพียงใด 

70.87 2) การใช้งบประมาณ จัดให้มี
การเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่าย
งบประมาณ แผนการจัดซ้ือ
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
รวมถึงกระบวนการเบิกจา่ย
งบประมาณโดยเปิดเผยและ
พร้อมรับการตรวจสอบจาก
ทุกภาคส่วน ตลอดจนการ
จัดท ารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณอย่างสม่ าเสมอ 

การสื่อสารสร้างความเข้าใจ
ภายในหนว่ยงานยังไม่เพียงพอ 

4) เปิดเผยข้อมูลการใช้จา่ย
งบประมาณ /แผนการจัดซ้ือ
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ /
กระบวนการเบิกจา่ย
งบประมาณ/รับการ
ตรวจสอบจากทุกภาคส่วน /
จัดท ารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

สื่อสารสร้างความเข้าใจ
บุคลากรในสังกัดเรื่องแผนการ
ใช้งบประมาณ จัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลการใช้จ่าย
งบประมาณ แผนการจัดซ้ือจัด
จ้างหรือการจัดหาพัสด ุ 
รวมถึงกระบวนการเบิกจา่ย
งบประมาณโดยเปิดเผยและ
พร้อมรับการตรวจสอบจากทุก
ภาคส่วน ตลอดจนการจัดท า
รายงานผลการใช้จา่ย
งบประมาณอย่างสม่ าเสมอโดย
แจ้งในที่ประชุมประจ าเดือน
ของหน่วยงานรับทราบและ
บุคลากรมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็น 

ก.พ.-มี.ค. 64 กองนโยบายและ
แผน/กองกลาง
(ผู้รับผดิชอบหลัก)
คณะและวิทยาลัยใน
สังกัด (ผู้รับผิดชอบ
ร่วม) 

 

I8  หน่วยงานของท่าน ใช้จ่าย
งบประมาณ โดยค านึงถึง
ประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อย
เพียงใด 

82.54 

I12  หน่วยงานของท่าน เปิด
โอกาสให้ทา่น มีสว่นร่วม ใน
การตรวจสอบการใช้จา่ย
งบประมาณ ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพยีงใด 

70.7 

            ด้าน 3. การใช้อ านาจ (86.90) 
I13  ท่านได้รับมอบหมายงาน

จากผู้บังคับบัญชาอยา่งเป็น
ธรรม มากนอ้ยเพยีงใด 

80.76 3) การใช้อ านาจของผู้บริหาร
ด้านการบริหารงานบุคคล 
จัดท ารายละเอยีดของ
ต าแหน่งงาน (job 
description) และเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างชัดเจนและเปิดเผย 
รวมทั้งการเปิดรับฟังความ
คิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อ

การสื่อสารระหว่างผู้บริหารและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่เพียงพอ 

5) เปิดเผยการใช้อ านาจของ
ผู้บริหารด้านการบรหิารงาน
บุคคล/ จัดท ารายละเอยีด
ของต าแหน่งงาน (job 
description)/ เกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน/
เปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้
ที่เกี่ยวขอ้งเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

1)ก าหนดรายละเอียดต าแหน่ง
งาน มอบหมายงานตามที่
ก าหนด 
2) เกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพ
ของผลงาน 
3)การคัดเลือกผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือ
การให้ทุนการศึกษา อยา่ง

ก.พ.-มี.ค. 64 กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
(ผู้รับผิดชอบหลัก)
คณะและวิทยาลัยใน
สังกัด (ผู้รับผิดชอบ
ร่วม) 

 
 

I14  ท่านได้รับการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ตามระดับ
คุณภาพของผลงานอยา่ง
ถูกต้อง มากน้อยเพยีงใด 

77.56 

I15  ผู้บังคับบัญชาของท่าน มี
การคัดเลือกผู้เข้ารับการ

81.35 
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ตัวชี้วัด ค าถามการประเมิน 
คะแนน
ประเมิน 

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ป.ป.ช. 

ปัญหาอุปสรรคการพัฒนาการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564(ข้อบกพร่องหรือจุดออ่นที่

จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน) 

ประเด็นตอ้งพัฒนา 
แนวทางการปรับปรุง/ 
ขั้นตอน/วิธกีารปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หมายเหต ุ/ 
ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน 
หรือการให้ทุนการศึกษา 
อย่างเป็นธรรม มากน้อย
เพียงใด 

ปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

โปร่งใสและเป็นธรรม 

            ด้าน 4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ (81.35) 
I20  ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อ

ยืมทรัพย์สินของราชการ ไป
ใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของท่าน มีความสะดวกมาก
น้อยเพียงใด 

69.25 4) การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ จัดท าคู่มือและ
ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ สร้างระบบการก ากับ
ดูแลและติดตามตรวจสอบ
การยืม-คืน และการลงโทษ
อย่างเคร่งครัด 

การสื่อสารสร้างความเข้าใจ
ภายในหนว่ยงานยังไม่เพียงพอ 

6) จัดท าคู่มือและระเบยีบ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
/สร้างระบบการก ากับดูแล/
ติดตามตรวจสอบการยืม-คืน 
และการลงโทษอย่าง
เคร่งครัด 

1. สื่อสาร สร้างความเข้าใจ ให้
บุคลากรในสังกัดทราบและถือ
ปฏิบัติตามระเบยีบหลักเกณฑ์
การใช้ทรัพย์สินของราชการ  
 
2. สร้างระบบการก ากับดูแล/
ติดตามตรวจสอบการยืม-คืน 
และการลงโทษอย่างเคร่งครัด 
ตามระเบียบการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ ให้ตระหนักถึงผล
การด าเนินการทางวินัย  
  
3. มีช่องทางการแจ้งข้อมูล
หากมีการด าเนินการที่ไม่
ถูกต้องเพื่อด าเนินการทางวินัย
และอาญา 

ก.พ.-มี.ค. 64 กองกลาง 
(ผู้รับผิดชอบหลัก)
คณะและวิทยาลัยใน
สังกัด (ผู้รับผิดชอบ
ร่วม) 

I21  ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สิน
ของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน 
บุคลากรในหน่วยงานของ
ท่าน มีการขออนุญาตอยา่ง
ถูกต้อง มากน้อยเพยีงใด 

79.68 

I23  ท่านรู้แนวปฏิบัติของ
หน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ
ที่ถูกต้อง มากน้อยเพยีงใด 

77.29 

I24  หน่วยงานของท่าน มกีาร
ก ากับดแูลและตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
เพื่อป้องกันไม่ให้มีการ
น าไปใช้ประโยชน์ส่วนตวั 
กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อย
เพียงใด 
 

77.55 
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ตัวชี้วัด ค าถามการประเมิน 
คะแนน
ประเมิน 

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ป.ป.ช. 

ปัญหาอุปสรรคการพัฒนาการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564(ข้อบกพร่องหรือจุดออ่นที่

จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน) 

ประเด็นตอ้งพัฒนา 
แนวทางการปรับปรุง/ 
ขั้นตอน/วิธกีารปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หมายเหต ุ/ 
ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

            ด้าน 5. การแก้ไขปัญหาการทจุริต (82.88) 
I27  ปัญหาการทุจริตใน

หน่วยงานของท่าน ได้รับ
การแก้ไข มากนอ้ยเพยีงใด 

78.43 5) การแก้ไขปญัหาการทุจริต 
มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการ
ท างานเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของส่วนรวม มีจิตสาธารณะ
และพร้อมให้บริการ
ประชาชนอยา่งเต็มก าลัง
ความสามารถ โดยจัดท า
มาตรการการปอ้งกันและมี
ระบบการติดตามตรวจสอบ
พฤติกรรมการทุจริตอย่าง
ชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้ง
การเปิดให้ประชาชนมีสว่น
ร่วมในการแสดงความคิดเห็น
และการติดตามตรวจสอบ
การท างานของหนว่ยงานได้
โดยง่ายและสะดวก 

การสื่อสารสร้างความเข้าใจ
ภายในหนว่ยงานยังไม่เพียงพอ 

7) แก้ไขปัญหาการทจุริต /
เสริมสร้างวัฒนธรรมการ
ท างาน/ มีจิตสาธารณะและ
พร้อมให้บริการประชาชน /
จัดท ามาตรการการป้องกัน/
มีระบบการติดตาม
ตรวจสอบพฤตกิรรมการ
ทุจริตอย่างชัดเจนและ
เปิดเผย /เปิดให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและติดตาม
ตรวจสอบการท างานของ
หน่วยงานได้โดยง่ายและ
สะดวก 

1.มาตรการการป้องกันการ
ทุจริต 
2.ระบบการตรวจสอบการ
ทุจริต 
3.รณรงค์สร้างจิตส านึกให้
บุคลากรในองค์กรทราบเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 
4.ช่องทางเปิดให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น 
 

 
 
 

ก.พ.-มี.ค. 64 กลุ่มนิติการ
(ผู้รับผิดชอบหลัก)
คณะและวิทยาลัยใน
สังกัด (ผู้รับผิดชอบ
ร่วม) 

I28  หน่วยงานของท่าน มกีาร
ด าเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการ
ทุจริตในหน่วยงาน มากนอ้ย
เพียงใด 

80.84 

I29  หน่วยงานของท่าน มกีารน า
ผลการตรวจสอบของฝ่าย
ตรวจสอบ ทั้งภายในและ
ภายนอกหนว่ยงานไป
ปรับปรุงการท างาน เพื่อ
ป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงาน มากน้อยเพยีงใด 

80.1 

I30  หากทา่นพบเห็นแนวโน้ม
การทุจริตที่จะเกิดขึ้นใน
หน่วยงานของท่าน ท่านมี
ความคิดเห็นต่อประเด็น
ดังต่อไปนี้ อย่างไร 

75.19 

EIT     ด้าน 6. คุณภาพการด าเนินงาน (79.68) 
E1  เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่

ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/
ให้บริการแก่ทา่น ตาม
ประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อย
เพียงใด 

73.79 1) คุณภาพการด าเนินงาน 
ประชาสัมพันธ์เกีย่วกับระบบ
และขั้นตอนการให้บริการงาน
ด้านต่างๆ อยา่งทั่วถึง และ
ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม
พัฒนาเพิ่มพูนทักษะและ

การสื่อสารสร้างความเข้าใจการ
ประชาสัมพันธ์/ระบบขั้นตอนการ
ให้บริการ/การพัฒนาบุคลากรไม่
เพียงพอ 

8) ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ระบบและขั้นตอนการ
ให้บริการงานด้านต่างๆ /
ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม
พัฒนาเพิ่มพูนทักษะและ
ความรู้เกี่ยวกับการ

1.ปรับปรุงการด าเนินงาน 
ประชาสัมพันธ์เกีย่วกับระบบ
และขั้นตอนการให้บริการงาน
ด้านต่างๆ อยา่งทั่วถึง อาทิเช่น 
แผนผังแสดงที่ตั้งหน่วยงาน
ให้บริการภายในส านกังาน

ก.พ.-มี.ค. 64 กองกลาง/กอง
ส่งเสริมวิชาการ
และวิจยั/กลุ่ม
ศิลปวัฒนธรรม 
กองกิจการนักเรียน
นักศึกษา/กองE2  เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ 79.02 
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ตัวชี้วัด ค าถามการประเมิน 
คะแนน
ประเมิน 

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ป.ป.ช. 

ปัญหาอุปสรรคการพัฒนาการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564(ข้อบกพร่องหรือจุดออ่นที่

จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน) 

ประเด็นตอ้งพัฒนา 
แนวทางการปรับปรุง/ 
ขั้นตอน/วิธกีารปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หมายเหต ุ/ 
ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

ท่านติดต่อ ปฏบิัติงาน/
ให้บริการแก่ทา่น กับผู้มา
ติดต่ออื่น ๆ อย่างเท่าเทียม
กันมากน้อยเพียงใด 

ความรู้เกี่ยวกับการปฏบิัติงาน
อย่างสม่ าเสมอ 

ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ อธิการบดี  
2.ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม
พัฒนาเพิ่มพูนทักษะและ
ความรู้เกี่ยวกับการปฏบิัติงาน
อย่างสม่ าเสมอ 

บริหารทรัพยากร
บุคคล (ผู้รับผิดชอบ
หลัก)คณะและ
วิทยาลัยในสังกัด
(ผู้รับผิดชอบร่วม) E3  เจ้าหน้าทีข่องหน่วยงานที่

ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การด าเนินการ/ให้บรกิารแก่
ท่านอยา่งตรงไปตรงมา ไม่
ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 
มากน้อยเพียงใด 

78.26 

E5  หน่วยงานที่ทา่นติดต่อ มี
การด าเนินงาน โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนและ
ส่วนรวมเป็นหลัก มากนอ้ย
เพียงใด 

77.52 

            7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร (66.03) 
E6  การเผยแพร่ขอ้มูลของ

หน่วยงานที่ทา่นติดต่อ มี
ลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อย
เพียงใด 

70.04 2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และ
เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงานให้ง่ายต่อการ
เข้าถึงข้อมูล และมกีาร
ปฏิสัมพันธแ์ลกเปลี่ยนขอ้มูล
ข่าวสารกันอยา่งชัดเจนและ
ต่อเนื่อง 

ขาดการสื่อสาร เผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธ ์ปฏิสัมพันธ์
แลกเปลี่ยนข้อมูล 

9) เพิ่มประสิทธิภาพการ
สื่อสาร/ จัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธแ์ละเปิดเผย
ข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน/มกีารปฏิสัมพันธ์
แลกเปลี่ยนข้อมูลขา่วสารกัน
อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 

1.เพิ่มรูปแบบการสื่อสาร/ 
จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และ
เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน/มีชอ่งทาง
ปฏิสัมพันธแ์ลกเปลี่ยนขอ้มูล
ข่าวสารกันอยา่งชัดเจนและ
ต่อเนื่อง 
2 มีช่องทางเฉพาะในการแจ้ง 
เรื่องร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ของผู้มา
ติดต่อ 

ก.พ.-มี.ค. 64 ฝ่ายเผยแพร่ฯ/ 
กลุ่มเทคโนฯ/นิติ
การ (ผู้รับผิดชอบ
หลัก) คณะและ
วิทยาลัยในสังกัด
(ผู้รับผิดชอบร่วม) 

E7  หน่วยงานที่ทา่นติดต่อ มี
การเผยแพร่ผลงานหรือ
ข้อมูลที่สาธารณชนควร
รับทราบอยา่งชัดเจน มาก
น้อยเพียงใด 

72.9 

E8  หน่วยงานที่ทา่นติดต่อ มี
ช่องทางรับฟังค าติชมหรือ

62.31 
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ตัวชี้วัด ค าถามการประเมิน 
คะแนน
ประเมิน 

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ป.ป.ช. 

ปัญหาอุปสรรคการพัฒนาการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564(ข้อบกพร่องหรือจุดออ่นที่

จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน) 

ประเด็นตอ้งพัฒนา 
แนวทางการปรับปรุง/ 
ขั้นตอน/วิธกีารปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หมายเหต ุ/ 
ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ 
หรือไม่ 

E9  หน่วยงานที่ทา่นติดต่อ มี
การชี้แจงและตอบค าถาม 
เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับ
การด าเนินงานได้อย่าง
ชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

73.01 

E10  หน่วยงานที่ท่านติดต่อ  
มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อ
ร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ 

51.87 

            8 การปรับปรุงการท างาน  (71.08) 
E11  เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่

ท่านติดต่อ มีการปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อย
เพียงใด 

73.27 3) การปรับปรุงระบบการ
ท างาน สร้างกระบวนการ
ปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหาร
และบุคลากรเพื่อร่วมกัน
ทบทวนปัญหาและอปุสรรค
ในการปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระบบ และส่งเสริมให้
ผู้รับบริการและประชาชน
ทั่วไป มีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นหรือให้
ค าแนะน าในการพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพและ
มาตรฐานการให้บริการได้
โดยสะดวก 

ขาดการทบทวนระบบงานให้
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพ
ปัจจุบัน / ช่องทางการแสดงความ
คิดเห็นที่มีอยู่ยังไม่จูงใจให้ผู้เข้ารับ
บริการเข้ามาแลกเปลี่ยน 

10) ปรับปรุงระบบการ
ท างาน/ สร้างกระบวนการ
ปรึกษาหารือระหว่าง
ผู้บริหารและบุคลากร 
ทบทวนปัญหาและอปุสรรค
ในการปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระบบ และส่งเสริมให้
ผู้รับบริการและประชาชน
ทั่วไป มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นหรือให้
ค าแนะน าในการพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพและ
มาตรฐานการให้บริการ 

1.ผู้บริหารและบุคคลากรร่วม
ทบทวนปัญหาและอปุสรรค 
ปรับปรุงคุณภาพและ
มาตรฐานการให้บริการ 
2.เพิ่มช่องทางการแสดงความ
คิดเห็นให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

ก.พ.-มี.ค. 64 กองกลาง/กอง
บริหารทรัพยากร
บุคคล/กองกิจการ
นักเรียนนักศึกษา
(ผู้รับผิดชอบหลัก)
คณะและวิทยาลัยใน
สังกัด (ผูร้ับผิดชอบ
ร่วม) 

E12  หน่วยงานที่ทา่นติดต่อ  
มีการปรับปรุงวิธกีารและ
ขั้นตอนการด าเนินงาน/การ
ให้บริการดีขึ้น มากน้อย
เพียงใด 

72.28 

E13  หน่วยงานที่ท่านติดต่อ  
มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การด าเนินงาน/การ
ให้บริการ ให้เกิดความ

68.4 
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ตัวชี้วัด ค าถามการประเมิน 
คะแนน
ประเมิน 

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ป.ป.ช. 

ปัญหาอุปสรรคการพัฒนาการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564(ข้อบกพร่องหรือจุดออ่นที่

จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน) 

ประเด็นตอ้งพัฒนา 
แนวทางการปรับปรุง/ 
ขั้นตอน/วิธกีารปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หมายเหต ุ/ 
ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

สะดวกรวดเร็วมากขึ้น 
หรือไม่ 

E14  หน่วยงานที่ทา่นติดต่อ  
เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ  
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ
ของหน่วยงานได้ดีขึ้น  
มากน้อยเพียงใด 

68.17 

E15  หน่วยงานที่ทา่นติดต่อ มี
การปรับปรุงการด าเนินงาน/
การให้บริการ ให้มีความ
โปร่งใสมากขึ้น มากน้อย
เพียงใด 

73.26 

OIT        9 การเปิดเผยข้อมูล (91.00) 
             ตวัชี้วัดยอ่ยที ่9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
O27    หลักเกณฑ์การบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
0  หลักเกณฑ์การบริหารและการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลไม่ครบถ้วน
ตามที่ก าหนด 
 

หลักเกณฑ์การบริหารและ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่
ครบถ้วนตามตัวชีว้ัดที่
ก าหนด 
 

จัดท าหลักเกณฑ ์
- การสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร 
- การบรรจุและแต่งตั้ง
บุคลากร 
- การพัฒนาบุคลากร 
- การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานบุคลากร 
- การให้คุณให้โทษและการ
สร้างขวัญก าลังใจ 

ก.พ.-มี.ค. 64 กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
(ผู้รับผิดชอบหลัก) 
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ตัวชี้วัด ค าถามการประเมิน 
คะแนน
ประเมิน 

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ป.ป.ช. 

ปัญหาอุปสรรคการพัฒนาการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564(ข้อบกพร่องหรือจุดออ่นที่

จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน) 

ประเด็นตอ้งพัฒนา 
แนวทางการปรับปรุง/ 
ขั้นตอน/วิธกีารปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หมายเหต ุ/ 
ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

             ตวัชี้วัดยอ่ยที ่9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
             การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
O33     การเปิดโอกาสให้เกิดการมี

ส่วนร่วม 
0 1) การเปิดเผยข้อมูล เน้นการ

เผยแพร่ข้อมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกบัการปฏิบัติงาน 
ประกอบดว้ยขอ้มูลด้านการ
บริหารงานทั่วไป งบประมาณ 
การจัดซ้ือจัดจา้งหรือจัดหา
พัสดุและการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าว
ประชาสัมพันธ ์และมีช่องทาง
การปฏิสัมพันธ์กบัผู้รับบริการ
และประชาชนทัว่ไป และการ
ให้บริการผ่านระบบ e-
service โดยต้องเผยแพร่ใน
หัวข้อหรือต าแหน่งที่สามารถ
เข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้
โดยง่ายทกุช่วงเวลา ทั้งนี้ 
ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL 
บนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงานโดยตรง 

ช่องทางการแสดงความคิดเห็น
การมีส่วนร่วมของประชาชนเข้าถึง
ได้ยาก 

การขับเคลื่อนกิจกรรมที่
แสดงให้เห็นถึงการเปิด
โอกาสให้เกิดการมีส่วนรว่ม
ของเจ้าหน้าทีภ่ายใน
หน่วยงาน ปี 2563 โดยตรง
ชัดเจน 

รูปแบบช่องทางการแสดง
ความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน อาทิเช่น ประชุม 
ชี้แจง, ส ารวจแบบความพึง
พอใจการปฏิบัติงาน,ส ารวจ
ความต้องการการพัฒนาของ 
บุคลากร 
 

ก.พ.-มี.ค. 64 กองส่งเสริม
วิชาการและวจิัย
,กลุ่ม
ศิลปวัฒนธรรม, 
กองกิจการนักเรียน
นักศึกษา,กลุ่มเทค
โนฯ(ผู้รับผิดชอบ
หลัก)คณะและ
วิทยาลัยในสังกัด
(ผู้รับผิดชอบร่วม) 

ตัวชี้วัดยอ่ยที่ 10.1 การด าเนินการเพือ่ป้องกันการทุจริต 
O35    การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 0  ขาดการด าเนินการหรือกจิกรรมที่

แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารองค์กรที่ส่ือถึงการ
ปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริม
หน่วยงานดา้นคุณธรรมและความ

การด าเนินการหรอืกิจกรรม
ที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วน
ร่วมของผู้บริหารองค์กรที่ส่ือ
ถึงการปรับปรุง พัฒนา และ
ส่งเสริมหน่วยงานด้าน

อธิการบดีประกาศเจตจ านง
สุจริตพร้อมทั้งจัดกิจกรรม
แสดงสัญลักษณ์ต้านทุจริตเพื่อ
รณรงค์ให้บุคลากรในองค์กรมี
ส่วนร่วมในการต่อตา้นการ

ก.พ.-มี.ค. 64 ผู้อ านวยการ
ส านักงานฯ,  
กองนโยบายและ
แผนงาน
(ผู้รับผิดชอบหลัก) 
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ตัวชี้วัด ค าถามการประเมิน 
คะแนน
ประเมิน 

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ป.ป.ช. 

ปัญหาอุปสรรคการพัฒนาการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564(ข้อบกพร่องหรือจุดออ่นที่

จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน) 

ประเด็นตอ้งพัฒนา 
แนวทางการปรับปรุง/ 
ขั้นตอน/วิธกีารปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หมายเหต ุ/ 
ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

โปร่งใส ในปี 2563 อย่างชัดเจน คุณธรรมและความโปร่งใส 
ในปี 2563 อย่างชัดเจน 

ทุจริตภายในสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ 

 
            การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
O38   การเสริมสร้างวัฒนธรรม

องค์กร 
0  ขาดการด าเนินการหรือกจิกรรมที่

แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหนว่ยงาน
มีทัศนคติ ค่านิยม ในกี่ปฏิบัติงาน
อย่างซ่ือสัตย์สุจริต ป ี2563 อยา่ง
ชัดเจน 

ด าเนินการหรือกจิกรรมที่
แสดงถึงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมี
ทัศนคติ ค่านิยม ในกี่
ปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์
สุจริต ปี 2563 อยา่งชัดเจน 

ด าเนินการหรือกจิกรรมที่
แสดงถึงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานมีทัศนคต ิ
ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่าง
ซ่ือสัตย์สุจริต ปี 2564 อย่าง
ชัดเจน 

ก.พ.-มี.ค. 64 กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
(ผู้รับผิดชอบหลัก)
คณะและวิทยาลัยใน
สังกัด (ผู้รับผิดชอบ
ร่วม) 

            ตัวชีว้ัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
            มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 
O42  มาตรการส่งเสริมคุณธรรม

และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

0 2) การป้องกันการทุจริต จัด
ประชุมเตรียมความพร้อมเข้า
รับการประเมิน ITA ก่อนจะ
ศึกษาและวิเคราะห์ผลการ
ประเมินของปีที่ผ่านมาเพื่อ
ก าหนดแนวทางการปรับปรุง
และพัฒนา จากนั้นจัดท าแนว
ทางการปฏิบัติตามมาตรการ
ภายในและให้มีการก ากับ
ติดตามการน าไปปฏิบัติอยา่ง
เป็นรูปธรรม ที่ส าคัญ ต้องมี
การพัฒนาทักษะ ความรู้
ความสามารถของบุคลากร
ผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ขาดการวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ในปี พ.ศ.2562 ไม่ชัดเจน 

 

วิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ.
2562 

 

จัดประชุมคณะท างานร่วม
วิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐในปี พ.ศ.2562 

 

ก.พ.-มี.ค. 64 ผู้อ านวยการ
ส านักงานฯ,  
กองนโยบายและ
แผนงาน 

O43   การด าเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

0 ขาดการด าเนินการตามมาตรการ
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และความ
โปร่งใสภายในหนว่ยงาน ปี 2563 
ที่ชัดเจน และสอดคล้องกับ ข้อ 
O42 อยา่งเป็นรูปธรรม 

ผลการด าเนินการตาม
มาตรการเพื่อส่งเสริม
คุณธรรม และความโปร่งใส
ภายในหนว่ยงาน ปี 2563 ที่
ชัดเจน และสอดคล้องกับ 
ข้อ O42 

ด าเนินการตามมาตรการเพื่อ
ส่งเสริมคุณธรรม และความ
โปร่งใสภายในหนว่ยงาน ปี 
2563 ที่ชัดเจน และสอดคล้อง
กับ ข้อ O42 อย่างเป็น
รูปธรรม 

ก.พ.-มี.ค. 64 ผู้อ านวยการ
ส านักงานฯ,  
กองนโยบายและ
แผนงาน 
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ตัวชี้วัด ค าถามการประเมิน 
คะแนน
ประเมิน 

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ป.ป.ช. 

ปัญหาอุปสรรคการพัฒนาการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564(ข้อบกพร่องหรือจุดออ่นที่

จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน) 

ประเด็นตอ้งพัฒนา 
แนวทางการปรับปรุง/ 
ขั้นตอน/วิธกีารปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หมายเหต ุ/ 
ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

ในการปรับปรุงระบบให้
ทันสมัยและมีการ
ติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้
อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

 


