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รายงานผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
 

และ 
 

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๕ ตำมข้อก ำหนดของตัวชี้วัด O๔๒ 

 
 
 

เสนอท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 
 

............................................................................................................................... 
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส  
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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๑. หลักกำรและเหตุผล 

 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น     
ที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ได้น าผลการประเมิน ITA ไปก าหนดตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ โดยในระยะแรก (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ก าหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐ
ที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (๘๕ คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ โดยใช้ระบบประเมินที่ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  ก าหนด และให้หน่วยงานที่รับการประเมินร่วม
บูรณาการกับส านักงาน ป.ป.ช  

 ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ความส าคัญเพื่อให้เป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี รวมถึงพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ รองรับ
ภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) และรองรับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency Assessment: ITA) 
จึงได้เตรียมและด าเนินการเพื่อให้เกิดความพร้อมที่จะรองรับการประเมินในทุกปีงบประมาณในทุกระบบงานของ
มหาวิทยาลัย 

๒. กำรด ำเนินงำนเพื่อเตรียมรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๕ 

มหาวิทยาลัยมีค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ ๒๒๐๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 
๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบไปด้วยคณะกรรมการจ านวน ๒ ชุดย่อย ดังนี้          

๑) คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร มีอธิการบดี เป็นประธานคณะกรรมการ และรองอธิการบดีที่ก ากับดูแลงาน
ด้านบริหารและงานด้านบริหารงานบุคคล เป็นรองประธาน มีคณบดีคณะ วิทยาลัย และผู้อ านวยการศูนย์ส านัก เป็น
กรรมการ มีหน้าที่ อ านวยความสะดวก ให้ค าปรึกษา เสนอแนะแนวทางการด าเนินงานในการประเมินเพื่อรับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และอ่ืนๆ       
ที่เก่ียวข้องตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

๒) คณะกรรมกำรด ำเนินกำร มีรองอธิการบดีที่ก ากับดูแลงานด้านบริหารและงานด้านบริหารงานบุคคล 
เป็นประธาน มีรองอธิการบดีที่ก ากับดูแลงานตามภารกิจหลัก ๔ ด้าน เป็นรองประธานกรรมการ มีผู้อ านวยการ
ส านักงานอธิการบดี หัวหน้าส านักงานคณบดี หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ    
มีผู้อ านวยการกองกลางและกองนโยบายและแผน เป็นเลขานุการ มีอาจารย์ท าหน้าที่เป็นหัวหน้าโครงการรับประเมิน
ฯในหมวดต่างๆ ๓ ท่านประกอบไปด้วย ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร หัวหน้าโครงการรับประเมินฯ 
OIT หมวด ๙.๑ และ ๙.๔ ๒) อาจารย์ ดร.จารุณี มุมบ้านเซ่า หัวหน้าโครงการรับประเมินฯ OITหมวด ๙.๒ และ ๙.๓  
๓) อาจารย์ ดร.ปิยะ กล้าประเสริฐ หัวหน้าโครงการรับประเมินฯ OITหมวด ๙.๕ และ ๑๐.๑-๑๐.๒ และบุคลากร 
งานบริหารงานบุคคลเป็นผู้ช่วยเลขานุการ มีหน้าที่  

๑) ประสานงานผู้รับจ้างส ารวจข้อมูล/ที่ปรึกษาโครงการส านักงาน ป.ป.ช.  
๒) น า URL หรือ QR code ช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ -  IIT และแบบวัดการรับรู้  - EIT             

ของมหาวิทยาลัย ไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกของหน่วยงาน โดยค านึงถึง
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ช่องทางการเผยแพร่ ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกจะเข้ามาตอบ“แบบส ารวจ IIT”และ “แบบส ารวจ EIT”
ได้ด้วยตนเองผ่านทาง URL หรือ QR code ซึ่งจะเป็นการตอบเข้าสู่ระบบ ITAS โดยตรง 
          ๓ ) ก ากับ ติดตาม ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่อยู่ในสังกัด และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มารับบริการ
หรือมาติดต่อกับหน่วยงาน ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน และตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอก ได้ไม่น้อยกว่าจ านวนขั้นต่ าที่ ส านักงาน ป.ป.ช.ก าหนด 

๔ ) ด าเนินการตอบค าถามพร้อมด าเนินกิจกรรม และท าให้ปรากฏซึ่งเอกสาร/รูปภาพ/หลักฐานประกอบการ
ตอบตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

๕ ) งานอ่ืนๆ ที่อธิการบดีมอบหมายที่เกี่ยวข้องกับการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

๓. ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ             
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๕ 

 ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ภาพรวมคะแนนการประเมิน มีค่าเฉลี่ย ๙๒.๘๐ คะแนน ซึ่งเป็นระดับการประเมิน 
ระดับ A อยู่ในช่วงคะแนน ๘๕ – ๙๔.๙๙ ซึ่งแปลผลได้ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
มีการด าเนินการอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสอย่าง สูง  
 

โดยมีผลคะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด ดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตำรำงที่ ๑ แสดงผลคะแนนกำรประเมินเรียงล ำดับคะแนนจำกมำกสุดไปหำน้อยสุด 

อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน กลุ่มเป้ำหมำย 
๑ การเปิดเผยข้อมูล ๑๐๐.๐๐ สาธารณะ-OIT 
๒ การป้องกันการทุจริต ๑๐๐.๐๐ สาธารณะ-OIT 
๓ การปฏิบัติหนา้ที่ ๙๑.๘๒ ภายใน-IIT 
๔ คุณภาพการด าเนนิงาน ๙๑.๘๑ ภายนอก-EIT 
๕ การปรับปรุงระบบการท างาน ๘๘.๙๐ ภายนอก-EIT 
๖ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ๘๗.๓๗ ภายนอก-EIT 
๗ การใช้อ านาจ ๘๖.๒๖ ภายใน-IIT 
๘ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ๘๕.๔๗ ภายใน-IIT 
๙ การใช้ทรัพย์สินของราชการ ๘๕.๓๙ ภายใน-IIT 

๑๐ การใช้งบประมาณ ๘๔.๑๙ ภายใน-IIT 
 รวม ๙๒.๘๐  
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รูปที่ ๑ ผังภำพแสดงผลคะแนนกำรประเมิน ด้วยรูปแบบใยแมงมุม 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ผลคะแนนและระดับผลกำรประเมิน 
ผลการประเมินจะประกอบด้วย ค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน และระดับผลการประเมิน โดย

จ าแนกออกเป็น ๗ ระดับ ดังนี้ 
คะแนน ระดับ 

๙๕.๐๐ – ๑๐๐ AA 
๘๕.๐๐ – ๙๔.๙๙ A 
๗๕.๐๐ – ๘๔.๙๙ B 
๖๕.๐๐ – ๗๔.๙๙ C 
๕๕.๐๐ – ๖๔.๙๙ D 
๕๐.๐๐ – ๕๔.๙๙ E 

๐ – ๔๙.๙๙ F 

 ตำรำงที่ ๒ แสดงผลคะแนนและระดับผลกำรประเมิน 

 

 

๔.เปรียบเทียบผลกำรประเมินกับปีท่ีผ่ำนมำ  
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คะแนนกำรประเมิน ITA-2565
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         รูปที่ ๒ ภำพแสดงกรำฟเปรียบเทียบผลคะแนนกำรประเมิน ITA 

จากกราฟข้อมูลผลคะแนนการประเมินซึ่งจ าแนกตามปีงบประมาณ พบว่าคะแนนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีค่าคะแนนที่ดีขึ้น โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีค่าคะแนน ๙๒.๘๐ เป็นระดับ
ผลการประเมิน A เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เท่ากับ ๐.๕๐ คะแนน และมีค่าเฉลี่ยของคะแนนระหว่างปี 
๒๕๖๑-๒๕๖๕ เท่ากับ ๙๑.๐๘  และค่าคะแนนไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายคือ ๙๕ คะแนน ซึ่งจะเป็นระดับผลการ
ประเมินที่ AA 

๕.ผลกำรจัดล ำดับในด้ำนต่ำงๆจ ำแนกตำมปีงบประมำณ 

ปีงบประมำณ คะแนน 
ล ำดับกลุ่ม

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
ล ำดับ

สถำบันอุดมศกึษำ 
จ ำนวน

สถำบันอุดมศกึษำ 

๒๕๖๒ ๘๙.๕๓ ๑๑ ๑๙ ๘๐ 

๒๕๖๓ ๘๙.๖๙ ๑๘ ๓๙ ๘๓ 

๒๕๖๔ ๙๒.๓๐ ๑๒ ๒๑ ๘๓ 

๒๕๖๕ ๙๒.๘๐ ๗ ๑๔ ๘๖ 
เฉลี่ย ๙๑.๐๘    

       ตำรำงที่ ๓ แสดงผลกำรจัดล ำดับในด้ำนต่ำงๆจ ำแนกตำมปีงบประมำณ 

 จากตารางข้อมูลผลการจัดล าดับในด้านต่างๆจ าแนกตามปีงบประมาณ พบว่าล าดับของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์มีค่าล าดับที่ดีขึ้นทั้งในล าดับของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และในกลุ่มล าดับ
ของสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด แม้ว่าจ านวนสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมประเมินจะเพิ่มข้ึนจากจ านวน ๘๐ แห่งมาเป็น 
๘๖ แห่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๕  

 

๖.เปรียบเทียบผลคะแนนตำมตัวช้ีวัด (เรียงค่ำคะแนนปี ๒๕๖๕ จำกมำกที่สุดไปหำค่ำน้อยท่ีสุด) 

89.53 89.69

92.30
92.80

91.08

95.00

86.00
87.00
88.00
89.00
90.00
91.00
92.00
93.00
94.00
95.00
96.00

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เฉลี่ย เป้ำหมำย2565



[๖] 
 

ล ำดับคะแนน ตัวชี้วัดที ่ ชื่อตัวชี้วัด ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ผลต่ำง ร้อยละผลต่ำง% กลุ่มเป้ำหมำย 
 ๑ ๙  การเปิดเผยข้อมูล  ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐  ๐.๐๐  ๐.๐๐ สาธารณะ-OIT 

 ๑๐  การป้องกันการทุจริต   ๘๗.๕๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๒.๕๐  ๑๔.๒๙ สาธารณะ-OIT 
    เฉลี่ย  ๙๓.๗๕ ๑๐๐.๐๐  ๖.๒๕  ๗.๑๔ สำธำรณะ-OIT 

 ๕ ๗  ประสิทธิภาพการสื่อสาร   ๙๕.๗๖  ๘๗.๓๗ - ๘.๓๙ - ๘.๗๖ ภายนอก-EIT 
 ๔ ๘  การปรับปรุงระบบการท างาน   ๙๔.๖๐  ๘๘.๙๐ - ๕.๗๐ - ๖.๐๓ ภายนอก-EIT 
 ๓ ๖  คุณภาพการด าเนนิงาน    ๙๔.๓๔  ๙๑.๘๑ - ๒.๕๓ - ๒.๖๘ ภายนอก-EIT 
    เฉลี่ย  ๙๔.๙๐  ๘๙.๓๖ - ๕.๕๔ - ๕.๘๒ ภำยนอก-EIT 

 ๒ ๑  การปฏิบัติหนา้ที่   ๙๒.๙๓  ๙๑.๘๒ - ๑.๑๑ - ๑.๑๙ ภายใน-IIT 
 ๖ ๓  การใช้อ านาจ   ๘๘.๔๗  ๘๒.๖๒ - ๒.๒๑ - ๒.๕๐ ภายใน-IIT 
 ๘ ๔  การใช้ทรัพย์สินของราชการ   ๘๖.๒๘  ๘๕.๓๙ - ๐.๘๙ - ๑.๐๓ ภายใน-IIT 
 ๙ ๒  การใช้งบประมาณ   ๘๕.๖๐  ๘๔.๑๙ - ๑.๔๑ - ๑.๖๕ ภายใน-IIT 
 ๗ ๕  การแก้ไขปัญหาการทุจริต   ๘๕.๕๕  ๘๕.๔๗ - ๐.๐๘ - ๐.๐๙ ภายใน-IIT 
    เฉลี่ย  ๘๗.๗๗  ๘๖.๖๓ - ๑.๑๔ - ๑.๒๙ ภำยใน-IIT 

    รวม  ๙๒.๓๐  ๙๒.๘๐  ๐.๕๐  ๐.๕๔   

๕. ข้อเสนอแนะ/หมำยเหตุจำกผู้ประเมินในปีงบประมำณ ๒๕๖๕ ดังนี้ 

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อยู่ในระดับที่ดี ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนอยู่ที่ ๙๒.๘๐ คะแนน 
โดยในเครื่องมือแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT
) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีคะแนนการด าเนินการตาม   ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติ
หน้าที่ สูงสุด ทั้งนี้ ควรพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณซึ่งผู้ตรวจประเมินมี
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานในตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ า โดยเฉพาะในประเด็นบุคลากรใน
หน่วยงานบางรายไม่ทราบถึงแผนการใช้จ่ายงบประมาณในหน่วยงานเท่าที่ควร หน่วยงานควรมีการพัฒนาวิธีการ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ O๑๘) โดยอาจพิจารณา
จัดประชุมชี้แจงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน หรืออาจจัดท าในสื่อ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการสรุปข้อมูล หรืออินโฟกราฟิก หรือข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน และเผยแพร่ให้บุคลากร
ภายในหน่วยงานได้รับทราบอย่างทั่วถึงผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น ช่องทางออนไลน์ (Line, Facebook) หรือ
บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น นอกจากนี้ ประเด็นบุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่ค านึงถึงการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อ
ประโยชน์สูงสุด หน่วยงานควรจัดให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
(อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ O๑๘) พร้อมทั้ง ก ากับติดตามให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ตั้งไว้ (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ O๑๙) เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีความคุ้มค่า และเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ O๒๐) 
อีกทั้ง ประเด็นบุคลากรในหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานไม่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้
จ่ายงบประมาณเท่าที่ควร หน่วยงานควรประชาสัมพันธ์ช่องทางในการติดต่อ - สอบถาม (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ 
O๘) เพื่อให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็น สอบถาม หรือทักท้วงในเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงพัฒนาและ
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้บุคลากรสามารถร้องเรียน ใน
กรณีที่มีการใช้จ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ O๒๙, O๓๐) 



[๗] 
 

ในเคร่ืองมือแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: 
EIT) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีคะแนนการด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพ
การด าเนินงาน สูงสุด ทั้งนี้ควรพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ซึ่งผู้ตรวจ
ประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานในตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ า โดยเฉพาะในประเด็น
ช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน หน่วยงานควรจัดท าและ
เผยแพร่ช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ O๘) โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง 
และช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ O๓๒) นอกจากนี้ ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุด
ที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นได้ง่ายและสะดวกในการใช้งาน นอกจากนี้ ประเด็นการชี้แจงและการตอบค าถาม
ของหน่วยงาน ช่องทางการติดต่อและข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
หน่วยงานควรจัดท าและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ O๘) โดยมีลักษณะ
เป็นการสื่อสารสองทาง รวมทั้ง ควรจัดท าช่องทางที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ (อ้างอิงจากแบบ
วัด OIT ข้อ O๙) เช่น Facebook Twitter หรือ Instagram เป็นต้น นอกจากนี้ ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่
บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย อีกทั้ง ประเด็นช่องทาง 
 
ให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หน่วยงานควรเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ O๓๐) โดยจัดให้มีมาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้
แจ้งเบาะแส นอกจากนี้ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย เช่น บริเวณจุด
ให้บริการหรือจุดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เป็นต้น      
และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้คะแนนผลการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)  ที่ดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานไว้
และควรพัฒนาประสิทธิภาพของการท างานอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[๘] 
 

ผลกำรวิเครำะห์ ตำมข้อ O๔๒  
มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน 

...................................................................................................................................  

ข้อ ประเด็นค ำถำม สำเหตุของปัญหำ 
แนวทำงกำรป้องกัน 

/แก้ไขปัญหำ 
ผู้รับผิดชอบ 

E๖ การเผยแพร่ข้อมลูของหน่วยงาน
ที่ท่านติดต่อ มีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

เนื่องจากมหาวิทยาลัยมี
การปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ 
ผู้ใช้งานยังไม่คุ้นเคย ท าให้
เข้าถึงข้อมูลได้ยาก 

๑ .  มหาวิทยาลั ยควรมี เมนูแผนผั ง
เว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูลได้
ง่าย 

๒. หน่วยงานควรระบุช่องทางการเข้าถึง
ข้อมูลให้ชัดเจน และมีหลากหลาย  

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ 
และทุกหน่วยงาน 

E๗ หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการ
เผยแพร่ผลงาน หรือข้อมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบอย่าง
ชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

E๘ หน่วยงานท่ีท่านติดต่อมีช่องทาง
รับฟังค าติชม หรือความคิดเห็น
เกี่ยวกับการด าเนินงาน / การ
ให้บริการหรือไม ่

ช่องทางการติดต่อมีเฉพาะ
ของมหาวิทยาลัย แตส่่วน
ของหน่วยงานย่อยยังมีไม่
ครอบคลมุ 

๑ . ควรเพิ่มช่องทางการรับฟังค าติชม
ห รื อ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น เ กี่ ย ว กั บก า ร
ด าเนินงาน/การบริการ ของหน่วยงาน
ย่อย 

๒. หน่วยงานย่อยควรแสดงช่องทางการ
รับฟังค าติชม หรือความคิดเห็น ในจุด
รับบริการของแต่ละหน่วยงาน ให้
ชัดเจน 

ทุกหน่วยงาน 

E๑๐ หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มี
ช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียน
การทุจริตของเจ้าหน้าท่ีใน
หน่วยงานหรือไม ่

เนื่องจากมหาวิทยาลัยมี
การปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ 
ผู้ใช้งานยังไม่คุ้นเคย ท าให้
เข้าถึงช่องทางการติดต่อ
ร้องเรียน การทุจริตของ
เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน 

๑ .  มหาวิทยาลั ยควรมี เมนูแผนผั ง
เว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าถึงช่องทาง
การติดต่อร้องเรียน การทุจริตของ
เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน 

๒. มหาวิทยาลัยควรมีการประชาสัมพันธ์
และระบุช่องทางการติดต่อร้องเรียน
การทุจริต ของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน  

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ 
และงานสื่อสาร
องค์กรและการตลาด 

E๑๑ เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่าน
ติดต่อมีการปรับปรุงคุณภาพ
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ 
ให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 

ไม่มีช่องทางให้ผู้รับบริการ
ติชมการให้บริการ ท าให้
การบริการไมส่นองต่อ
ความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

๑. สร้างช่องทางการติชมการให้บริการ 
และแสดงช่องทางในจุดรับบริการ
ของแต่ละหน่วยงาน 

ทุกหน่วยงาน 

E๑๒ หน่วยงานท่ีท่านติดต่อมีการ
ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการ
ด าเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น
มากน้อยเพียงใด 

E๑๔ หน่วยงานท่ีท่านติดต่อเปดิ
โอกาสให้ผูร้ับบริการ ผูม้าติดต่อ
หรือผู้มสี่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงาน/การ
ให้บริการของหน่วยงานไดด้ีขึ้น 
มากน้อยเพียงใด 

มหาวิทยาลยัมีการเปิด
โอกาสให้ผูร้ับบริการ ผูม้า
ติดต่อหรือผู้มสี่วนได้ส่วน
เสียเข้าไปมสี่วนร่วมในการ
ประเมินความพึงพอใจ
และให้ข้อเสนอแนะ แต่ไม่
มีการน าข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุง/พัฒนา 

๑ .  หน่ ว ย ง านที่ ป ร ะ เ มิ นค ว รแ จ้ ง
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อ
ใ ช้ ในการปรับปรุ ง /พัฒนาการ
ด าเนินงานของแต่ละหน่วยงาน 

งานสื่อสารองค์กร
และการตลาด และ
ทุกหน่วยงาน 



[๙] 
 

 

ข้อ ประเด็นค ำถำม สำเหตุของปัญหำ แนวทำงกำรป้องกัน/แก้ไขปัญหำ ผู้รับผิดชอบ 

I๗ 

ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี ของ
หน่วยงานของท่าน มากน้อย
เพียงใด 

- การประชาสมัพันธ์ไม่
ทั่วถึง  

- บุคลากรที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับการใช้งบประมาณ
ไม่ให้ความสนใจ 

- ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต ์
- ส่งข้อมูลเรื่องแผนงบประมาณให้กับ

บุคลากรทุกคนในหน่วยงานทราบ 

กองนโยบายและแผน
และทุกหน่วยงาน 

I๘ 

คุ้มค่าต่อประโยชน์ที่ได้รับ 
- ขาดการวางแผนในการ

ใช้งบประมาณให้
เหมาะสม 

- ควรมีการวางแผนการด าเนินงาน มี
การส ารวจ ตรวจสอบ เพื่อให้
เหมาะสมกับงบประมาณที่ตั้งไว ้

 กองนโยบายและแผน
และทุกหน่วยงาน 

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
งบประมาณที่ตั้งไว ้

-  -  

I๙ 

หน่วยงานของท่าน ใช้จ่าย
งบประมาณเพื่อประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มาก
น้อยเพียงใด 

-  -  

  

I๑๒ 

สอบถาม - ปัญหาวิธีในการสื่อสาร 
- รูปแบบในการสื่อสาร 
- ความมีเหตุ ผลและ
เจตนาในการถาม 

- เปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถ
สอบถาม ทักท้วงได้ โดยปราศจาก
อคต ิ

 ทุกหน่วยงาน 

ทักท้วง 

ร้องเรียน 

I๑๓ 
ท่านได้รับมอบหมายงานจาก
ผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 
มากน้อยเพียงใด 

- การมอบหมายงานไม่
ชัดเจน  

- มอบหมายงานให้ตรงกับต าแหนง่ ทุกหน่วยงาน 

I๑๔ 

ท่านได้รับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน จากผู้บังคับบญัชา
อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

- การเลือกปฎิบตัิต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
- เกณฑ์การประเมิน
บางข้อบุคลากรไม่
สามารถปฎิบัตไิด ้

- ผู้บังคับบัญชาไมเ่ลือกปฎิบตั ิ
- ทบทวน ปรับปรุงเกณฑ์การประเมิน 

 ทุกหน่วยงาน 

I๑๕ 

ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการ
คัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน หรือการให้
ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม 
มากน้อยเพียงใด 

- บุคลากรมีคณุสมบัตไิม่
ตรงกับเกณฑ์ที่ก าหนด 

- ให้บุคลากรศึกษาเกณฑ์ในการเขา้รับทุน  ทุกหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 



[๑๐] 
 

แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๖ 
ยุทธศำสตร์ ๑ : สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
แผนงำน : ส่งเสริมให้บุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ 

มำตรำกำร กิจกรรม / โครงกำร งบประมำณ ตัวชี้วัด เป้ำหมำยและระยะเวลำ 
๑.การสร้างจิตส านึก
คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมในการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบ 
 

๑.อบรมเพิ่มจ านวนคร้ัง
ในการอบรมเป็น ๖ 
เดือนคร้ัง จ านวน ๒ คร้ัง
ต่อปีงบประมาณ 

๑๕๐,๒๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๑. ร้อยละของจ านวน
บุคลากรสายวชิาการ
และบุคลากรสาย
สนับสนุนที่เข้ารับการ
อบรม ตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว ้

๒. จ านวนข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต
คอรัปชั่น ภายใน
มหาวิทยาลัยลดลงจาก
ปีที่ผ่านมา 

๓. ผลการประเมิน
คุณธรรม ความโปร่งใส
ของบุคลากรสาย
วิชาการและ บุคลลา
กรสายสนับสนุน มี
แนวโน้มทีเ่พิ่มขึ้น 

ร้อยละ ๙๐ ด าเนินการจัดการ 
อบรม  
คร้ังที่ ๑ วันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๖ 
คร้ังที่ ๒ วันที่ ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๖ 
 

 ๒. ผลิต ประกวดและ
เผยแพร่สือ่ต่าง ๆ สร้าง
จิตส านึกคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมในการ
ป้องกัน และแกไ้ขปัญหา
การทุจริต ประพฤติมิ
ชอบ 

๑๐๐,๐๐๐  

 ๓.กิจกรรมเชิดชูเกียรติ 
บุคคลที่มีความสื่อสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม  

๑๗๐,๐๐๐  

ยุทธศำสตร์ ๒ : พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 
แผนงำน : พัฒนำระบบกำรตรวจจับกำรทุจริตและวิธกีำรยับย้ังกำรทุจริต 
๒.ปรับปรุงและพัฒนา
ช่องทาง ในการรับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทกุข์ 
การทุจริต เพือ่เพิ่ม
ความเชื่อมั่น และความ
โปร่งใสในองค์กร  

๑.ปรับปรุงและพัฒนา
ช่องทางในการรับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทกุขก์าร
ทุจริต โดยปรับปรุงและ
พัฒนาให้มีการสรุปผลขอ้ 
ร้องเรียนตามช่องทางต่าง 
ๆ รายหน่วยงาน 

   

 ๒.ประชาสัมพันธ์ 
ช่องทางในการรับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทกุขก์าร
ทุจริต 

๒๐,๐๐๐ การก ากับติดตามและ
รายงานผลจ านวนเรื่อง 
ร้องเรียน/ร้องทกุขก์าร
ทุจริต ผลกระทบต่อผู้
ร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชา 
ทุกไตรมาส ตลอด
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 

ภายในสิงหาคม ๒๕๖๖ 

 


