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คำนำ 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 

Transparency Assessment-ITA) มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที ่เข้ารับการประเมิน ได้รับทราบผลการ
ประเมินและแนวทางในการพัฒนา และยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ได้อย่างเหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐาน
การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติ 
และระดับสากล รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) 
การใช้งบประมาณ (3) การใช้อำนาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) 
คุณภาพการดำเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงการทำงาน (9) การเปิดเผยข้อมูล และ 
(10) การป้องกันการทุจริต โดยใช้เครื่องมือการประเมิน คือ 1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง 2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External 
Integrity and Transparency Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน 3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity 
and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของ
หน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได ้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และนำข้อมูลผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื ่อนำไปใช้ในการแก้ไข
สนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับการดำเนินงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึงส่งผลให้การทุจริตในภาพรวมของ
ประเทศลดน้อยลงไปได้ ไม่มากก็น้อย ซึ่งในระยะยาวก็ยังสามารถสะท้อนถึงการรับรู้ในระดับสากลได้อีกด้วย 
และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) ของประเทศไทย
ให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

ของของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

1. ข้อมูลพื้นฐานของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน (ITA)  
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and 

Transparency Assessment) หรือการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นเครื่องมือในเชิง
บวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้
รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะ
ช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และเป็นเครื่องมือใน
การยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) ซึ่งกำหนดตัวชี้วัด คือ ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (85 คะแนนขึ้นไป) และ
ในปี พ.ศ. 2561 – 2565 ได้กำหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 80 มีกระบวนการดำเนินงานเป็นไปตามหลักการ
วิจัยประเมินผล โดยคำนึงถึงการเก็บข้อมูลอย่างรอบด้านและหลากหลายมิติ โดยมีการเก็บข้อมูลจาก 3 ส่วน 
ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาไม้น้อยกว่า 1 ปี ได้มีโอกาสเทียม
กันในการแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กรของตนเอง โดยสอบถามการรับรู้และความ
คิดเห็นใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้
อำนาจ ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  

ส่วนที ่ 2 การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็น
ใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ตัวชี้วัดที่ 8 การ
ปรับปรุงการทำงาน 

ส่วนที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เผยแพร่ไว้ทางหน้า
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน โดยมีคณะที่ปรึกษาการประเมิน ITA ในฐานะผู้เชี ่ยวชาญและคนกลาง (third 
party) เป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลและให้คะแนน พร้อมให้ข้อเสนอแนะตามหลักเกณฑ์การประเมินที่กำหนด แบ่ง
ออกเป็น 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
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โดยกำหนดเกณฑ์คะแนนเป็น 2 ลักษณะ คือ ค่าคะแนนซึ่งมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผล
การประเมิน (Rating Score) โดยจำแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 

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 
 
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน  ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน  ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้คะแนนภาพรวม เท่ากับร้อยละ 89.20 คะแนน ซึ่งถือว่าระดับผลการประเมินอยู่ใน
ระดับ A ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(85 คะแนนขึ้นไป) เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลและตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต 
ได้คะแนนสูงสุด เท่ากับ 100 คะแนน ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนต่ำสุด เท่ากับ 72.68 
คะแนน ดังแผนภาพ  

 

87.48

78.56

80.61

78.28

72.68

86.88

85.09

81.43

100

100

การปฏบิตัหินา้ที่

การใชง้บประมาณ

การใชอ้  านาจ

การใชท้รพัยส์นิของราชการ

การแกไ้ขปญัหาการทจุรติ

คุณภาพการด าเนินงาน

ประสทิธภิาพการสือ่สาร

การปรบัปรุงการท างาน

การเปิดเผยขอ้มลู

การป้องกนัการทจุรติ
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คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด 

อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน 
1 การเปิดเผยข้อมูล 100.00 

2 การป้องกันการทุจริต 100.00 
3 การปฏิบัติหนา้ที ่ 87.48 

4 คุณภาพการดำเนนิงาน 86.88 
5 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 85.09 

6 การปรับปรุงการทำงาน 81.43 

7 การใช้อำนาจ 80.61 
8 การใช้งบประมาณ 78.56 

9 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 78.28 
10 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 72.68 

 

ตารางสรุปผลคะแนนจำแนกตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย 
ค่าน้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

คะแนนที่ได้ 
IIT EIT OIT 

1 การปฏิบัตหิน้าท่ี - 

30 

87.48 - - 
2 การใช้งบประมาณ - 78.56 - - 
3 การใช้อำนาจ - 80.61 - - 
4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ - 78.28 - - 
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต - 72.68 - - 
6 คุณภาพการดำเนินงาน - 

30 
- 86.88 - 

7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร - - 85.09 - 

8 การปรับปรุงการทำงาน - - 81.43 - 
9 การเปิดเผยข้อมลู ข้อมูลพื้นฐาน 

40 

- - 

100.00 

การบริหารงาน - - 
การบริหารเงินงบประมาณ - - 

การบริหารและพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล 

- - 

การส่งเสริมความโปร่งใส - - 

10 การป้องกันการทุจริต การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต - - 
100.00 มาตรการภายในเพ่ือ 

ป้องกันการทุจริต 
- - 

คะแนนรวม 79.52 84.47 100.00 
คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 89.20 
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ตารางเปรียบเทียบรายป ี

ตัวชี้วัด คะแนน 2564 คะแนน 2563 คะแนน 2562 

1 การปฏิบัติหนา้ที่ 87.48 87.76 88.07 

2 การใช้งบประมาณ 78.56 80.15 80.61 
3 การใช้อำนาจ 80.61 82.92 81.43 

4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 78.28 78.31 77.96 
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 72.68 74.26 74.68 

6 คุณภาพการดำเนนิงาน 86.88 82.10 90.00 
7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 85.09 83.37 85.15 

8 การปรับปรุงการทำงาน 81.43 78.41 84.81 
9 การเปิดเผยข้อมูล 100.00 97.50 100.00 

10 การป้องกันการทุจริต 100.00 100.00 100.00 
 คะแนนภาพรวม 89.20 88.09 90.16 

 

เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 พบว่า ปี 2564 มีผลคะแนนในภาพรวมสูงขึ้น โดยปี 2563 มีคะแนนรวม 88.09 คะแนน 

และมีตัวชี้วัดที่คะแนนน้อยกว่า 85 คะแนนอยู่ถึง 7 ตัวชี้วัด ขณะที่ปี 2564 มีคะแนนรวม 89.20 คะแนน และมี

ตัวชี้วัดที่คะแนนน้อยกว่า 85 คะแนน อยู่เพียง 5 ตัวชี้วัด คือ การใช้งบประมาณ 78.56 คะแนน การใช้อำนาจ 80.61 

คะแนน การใช้ทรัพย์สินของราชการ 78.28 คะแนน การแก้ไขปัญหาการทุจริต 72.68 คะแนน และการปรับปรุงการ

ทำงาน 81.43 คะแนน 

ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2564 จำแนกตามเครื่องมือการประเมิน 
1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อ เป็นไปตามขั้นตอน
และระยะเวลาที่กำหนด มากน้อยเพียงใด 

79.18 

I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อ
ที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

80.09 

I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน เพื่อมุ่งผลสำเร็จของงาน ให้
ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 
อย่างไร 

78.22 
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ประเด็นการประเมิน คะแนน 

I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ไม่มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณ
เป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการ
ปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 

96.04 

I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว 
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ไม่มีการรับเงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ 
เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้นหรือไม่ 

95.57 

I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ไม่มีการให้เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่น ๆ เช่น การยกเว้น
ค่าบริการ การอำนวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน 
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่ 

95.80 

I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 68.19 

I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่า ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของ
งบประมาณท่ีตั้งไว้ มากน้อยเพียงใด 

79.45 

I9 หน่วยงานของท่าน ไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มาก
น้อยเพียงใด 

87.71 

I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ไม่มีการเบิกจ่ายเงิน ที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่า
วัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 

90.03 

I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง มากน้อยเพียงใด 

82.22 

I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
โดยการสอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน มากน้อยเพียงใด 

63.78 

I13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 74.97 

I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มาก
น้อยเพียงใด 

69.82 

I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้
ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

69.12 

I16 ท่านไม่เคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 90.50 

I17 ท่านไม่เคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มาก
น้อยเพียงใด 

93.04 

I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน ไม่ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ ไม่มีการซื้อขาย
ตำแหน่ง ไม่เอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

86.21 
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ประเด็นการประเมิน คะแนน 

I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ไม่มีการเอาทรัพย์สินของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือ
นำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

87.94 

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มี
ความสะดวกมากน้อยเพียงใด 

67.04 

I21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มี
การขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

78.92 

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน ไม่มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาต
อย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

90.96 

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มาก
น้อยเพียงใด 

73.59 

I24 หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกัน
ไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

71.20 

I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต มากน้อย
เพียงใด 

79.13 

I26 หน่วยงานของท่าน มีการทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพ และจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 
หรือไม่ 

76.57 

I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด 66.53 

I28 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการเผ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบการทุจริต ลงโทษทางวินัย 
เมื่อมีการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

72.73 

I29 หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

72.34 

I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นว่า
สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ มั่นใจว่าจะ
มีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง อย่างไร 

68.79 
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2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 

E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและ
ตามระยะเวลาที่กำหนด มากน้อยเพียงใด 

82.50 

E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออ่ืน ๆ อย่าง
เท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด 

83.57 

E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด 

85.36 

E4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านไม่เคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อร้องขอให้จ่าย
หรือให้เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความ
บันเทิง เป็นต้น เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 

98.10 

E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวม
เป็นหลัก มากน้อยเพียงใด 

84.88 

E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน มีช่องทางหลากหลาย 
มากน้อยเพียงใด 

80.83 

E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่าง
ชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

83.06 

E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การ
ให้บริการ หรือไม่ 

93.29 

E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี ้แจงและตอบคำถาม เมื ่อมีข้อกังวลสงสัยเกี ่ยวกับการ
ดำเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

84.82 

E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
หรือไม่ 

83.48 

E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้
ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 

76.46 

E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น 
มากน้อยเพียงใด 

76.04 

E13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน หรือไม่ 

97.14 
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ประเด็นการประเมิน คะแนน 

E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อย
เพียงใด 

74.83 

E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมาก
ขึ้น มากน้อยเพียงใด 

82.70 

 

3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

ข้อมูลพื้นฐาน   

O1 โครงสร้าง  100.00 
O2 ข้อมูลผู้บริหาร  100.00 

O3 อำนาจหน้าที่  100.00 
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  100.00 

O5 ข้อมูลการติดต่อ  100.00 

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  100.00 
ข่าวประชาสัมพันธ์   

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์  100.00 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล   
O8 Q&A ไม่ใช ่การสื ่อสารแบบ 2 ทาง 

การส ื ่อสารเช ่น web board 
กล่องถามตอบ ที่แสดงข้อความ
ถามและตอบบนหน้าเว็บไซต์ 

100.00 

O9 Social Network  100.00 

แผนการดำเนินงาน   
O10 แผนดำเนินงานประจำปี  100.00 

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 
6 เดือน 

 100.00 

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  100.00 

การปฏิบัติงาน   
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  100.00 
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ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

การให้บริการ   
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  100.00 

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  100.00 

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  100.00 
O17 E-Service  100.00 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี   

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  100.00 
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 

ประจำปี รอบ 6 เดือน 
 100.00 

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  100.00 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ   

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  100.00 
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา

พัสดุ 
 100.00 

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  100.00 

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  100.00 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  100.00 

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  100.00 

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  100.00 
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประจำปี 
 100.00 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

 100.00 

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

 100.00 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

 100.00 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม   

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  100.00 
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ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  100.00 
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  100.00 

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  100.00 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต   
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  100.00 

O37 การดำเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต  100.00 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  100.00 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี  100.00 
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการ

ทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 
 100.00 

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  100.00 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน 

  

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

 100.00 

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

 100.00 

 

ข้อเสนอแนะของสำนักงาน ป.ป.ช. 

หน่วยงานสามารถดำเนินการได้ค่อนข้างครบถ้วน และมีแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการตามตัวชี้วัด

และหลักเกณฑ์การประเมิน ITA  โดยมีบางส่วนที่ต้องปรับปรุงหรือเปิดเผยข้อมูลราวร้อยละ 5-15 ของตัวชี้วัด

หรือข้อคำถามทั้งหมด ดังนั้น หน่วยงานพึงพิจารณาผลประเมินเพื่อนำไปสู่การพัฒนาในจุดที่ยังคงเป็นปัญหา 

โดยหากมีการวางแผนแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คาดหมายได้ว่าหน่วยงานจะสามารถยกระดับการดำเนินงาน

ตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธิผล รวมถึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา สร้างความ

ไว้วางใจแก่สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นในปีต่อ ๆ ไป ทั้งนี้ ประเด็นที่ควรมีการเปิดเผย หรือบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น 

ได้แก ่
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• ส่งเสริมให้หน่วยงานเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเพิ่มการให้สอบถาม 
ทักท้วง ร้องเรียน และประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
มากขึ้น 

• เพ่ิมกลไกกำกับให้หน่วยงานใช้จ่ายงบประมาณโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

• แก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงานอย่างจริงจัง 

• เพิ่มช่องทางติดต่อ หรือมีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน สร้างช่องการ
ติดตามผลการร้องเรียน และสร้างความมั่นใจในการจัดการการทุจริต ตลอดจนปกป้องผู้กระทำการร้องเรียน  

• ส่งเสริมให้มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการ
ทำงาน เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

• เพิ่มมาตรการส่งเสริมให้หน่วยงานมีการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทาง
วินัยอย่างจริงจังเมื่อพบการทุจริต 

• ส่งเสริมให้หน่วยงานทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ รวมถึง
จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานให้สามารถขับเคลื่อนได้จริงอย่างเป็น
รูปธรรม 

• เพิ่มความตระหนักของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานโดยต้องให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตอย่าง
จริงจัง 

• ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานในการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และเพิ่มการ
อำนวยความสะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 

• เพ่ิมการกำกับติดตาม ถ้ามีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานต้องมีการขอ
อนุญาตอย่างถูกต้อง และเพ่ิมมาตรการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้
มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 

• พัฒนากระบวนการการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็น
ธรรม 

• ส่งเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง 

• ส่งเสริมให้มีการมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 

• พึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาพฤติกรรมการมุ่งเน้นผลสำเร็จของงาน การให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระ
ส่วนตัว และความพร้อมรับผิดรับชอบหากความผิดพลาดเกิดจากตนเองของบุคลากรในหน่วยงานมากขึ้น 

• เปิดโอกาสให้ผู ้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 
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• เพิ ่มการปรับปรุงวิธีการและขั ้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการ และกลไกการปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น และตรวจสอบว่าประเด็นการปฏิบัติงานให้บริการแก่ผู้อื่นว่า
เป็นไปตามขั้นตอนหรือระยะเวลาที่กำหนดมากน้อยเพียงใด 

• ให้ตรวจสอบว่าบุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการ
ส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด  

• กำกับติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานว่ามีการติดต่อ ปฏิบัติงาน และให้บริการแก่ประชาชน
เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด 

• ปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการให้มีความโปร่งใสมากขึ้น 

• ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลของหน่วยงานที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจนมากขึ้น เข้าถึงง่าย 
ไม่ซับซ้อน และเพ่ิมช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น 

 
ความสอดคล้องของข้อเสนอแนะของสำนักงาน ป.ป.ช. และประเด็นคำถามตามเครื่องมือประเมิน 

ข้อเสนอแนะ ประเด็นคำถาม 

พึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาพฤติกรรมการมุ่งเน้น
ผลสำเร็จของงาน การให้ความสำคัญกับงานมากกว่า
ธุระส่วนตัว และความพร้อมรับผิดรับชอบหากความ
ผิดพลาดเกิดจากตนเองของบุคลากรในหน่วยงานของ
ท่านมากขึ้น 

I3 บุคลากรในหน่วยงาน มีพฤติกรรมในการ
ปฏ ิบ ัต ิ งาน เพ ื ่ อม ุ ่ งผลสำเร ็ จของงาน  ให้
ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว พร้อม
รับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 
(78.22) 

ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี ่ยวกับ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานของ
ท่านมากขึ้น 

I7 บ ุคลากรร ับร ู ้ เ ก ี ่ ยวก ับแผนการใช ้ จ ่ าย
งบประมาณประจำปี ของหน่วยงาน (68.19) 

เพ่ิมกลไกกำกับให้หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ
โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ 

I8 หน่วยงานใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึงความ
คุ้มค่า ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณ
ที่ตั้งไว้ (79.45) 

เพิ่มกลไกกำกับหน่วยงานของท่าน โดยให้มีการจัดซื้อ
จ ัดจ้าง/การจัดหา พัสดุ และการตรวจรับพัสดุที่
โปร่งใสตรวจสอบได้ ไม่เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ
รายใดรายหนึ่ง 

I11 หน่วยงานมีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ 
และการตรวจรับพัสดุอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เอื ้อประโยชน์ให้ผู ้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 
(82.22) 

ส่งเสริมให้หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเพิ่มการ
ให้สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน 

I12 หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยการ
สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน (63.78) 
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ข้อเสนอแนะ ประเด็นคำถาม 

ส่งเสริมให้มีการมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จาก
ผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 

I13 บ ุ ค ล า ก ร ไ ด ้ ร ั บ ม อ บ ห ม า ย ง า น จ า ก
ผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม (74.97) 

ส่งเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับ
คุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง 

I14 บุคลากรได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามระด ับค ุณภาพของผลงานอย ่างถ ูกต ้อง 
(69.82) 

พัฒนากระบวนการการคัดเลือกผู้เข้ารับ การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็น
ธรรม 

I15 ผู ้บังคับบัญชา มีการคัดเลือกผู ้เข้ารับการ
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา 
อย่างเป็นธรรม (69.12) 

เพิ่มการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนการขอ
อนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของท่าน 

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของ
ราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน มีความ
สะดวก (67.04) 

เพิ่มการกำกับติดตาม ถ้ามีการขอยืมทรัพย์สินของ
ราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของ
ท่าน ต้องมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง 

I21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้
ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงาน มีการขออนุญาต
อย่างถูกต้อง (78.92) 

ส ่งเสร ิมการให ้ความร ู ้ เก ี ่ยวก ับแนวปฏ ิบ ัต ิของ
หน่วยงานของท่านในการใช้ทรัพย์สินของราชการที่
ถูกต้อง 

I23 บุคลากรรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง (73.59) 

เพิ่มมาตรการกำกับดูแลและตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 

I24 หน่วยงานมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการ
นำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ ่ม หรือพวกพ้อง 
(71.20) 

เพิ่มความตระหนักของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของ
ท่านโดยต้องให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต
อย่างจริงจัง 

I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานให้ความสำคัญ
กับการต่อต้านการทุจริต (79.13) 

ส่งเสริมให้หน่วยงานทบทวนนโยบายหรือมาตรการ
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
รวมถึงจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของหน่วยงานให้สามารถขับเคลื่อนได้จริงอ
ยางเป็นรูปธรรม 

I26 หน่วยงานมีการทบทวนนโยบายหรือมาตรการ
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
และจ ั ดทำแผนงานด ้ านการป ้ อ งก ั นและ
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน (76.57) 

แก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่านอย่าง
จริงจัง 

I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานได้รับการแก้ไข 
(66.53) 
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เพิ ่มมาตรการส่งเสริมให้หน่วยงานของท่าน มีการ
ดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบการทุจริต 
และลงโทษทางวินัยอย่างจริงจังเมื่อพบการทุจริต 

I28 หน่วยงานมีการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
ตรวจสอบการทุจริต ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการ
ทุจริตในหน่วยงาน (72.73) 

ส ่ ง เสร ิมให ้ม ีการนำผลการตรวจสอบของฝ ่าย
ตรวจสอบทั ้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไป
ปร ับปร ุงการทำงาน เพ ื ่อป ้องก ันการท ุจร ิตใน
หน่วยงาน 

I29 หน่วยงานมีการนำผลการตรวจสอบของฝ่าย
ตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไป
ปรับปรุงการทำงาน เพื ่อป้องกันการทุจร ิตใน
หน่วยงาน (72.34) 

สร ้างช ่องทางการร ้องเร ียน การต ิดตามผลการ
ร้องเรียน และสร้างความมั่นใจในการจัดการการทุจริต 
ตลอดจนปกป้องผู้กระทำการร้องเรียน โดยหากพบ
การทุจริตในหน่วยงาน 

I30 หากพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นใน
หน่วยงาน บุคลากรมีความคิดเห็นว่าสามารถ
ร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก สามารถ
ติดตามผลการร้องเร ียนได ้ มั ่นใจว่าจะมีการ
ดำเน ินการอย ่างตรงไปตรงมา ม ั ่นใจว ่าจะ
ปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง (68.79) 

ให้ตรวจสอบว่าประเด็นการปฏิบัติงานให้บริการแก่ผู้อ่ืน
ว่าเป็นไปตามขั้นตอนหรือระยะเวลาที่กำหนดมากน้อย
เพียงใด 

E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงาน/ให้บริการ 
เป็นไปตามข้ันตอนและตามระยะเวลาที่กำหนดแก่
ผู้มาติดต่อ (82.50) 

กำกับติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ว่ามีการติดต่อ ปฏิบัติงาน และให้บริการแก่ประชาชน
เป็นไปตามข้ันตอนและระยะเวลาที่กำหนด 

E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงาน/ให้บริการ 
เป็นไปตามข้ันตอนและตามระยะเวลาที่กำหนดแก่
ผู้มาติดต่อ (82.50) 

ให ้ตรวจสอบว ่าบ ุคลากรในหน่วยงานของท ่าน
ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มา
ติดต่อที่รู ้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มาก
น้อยเพียงใด 

E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงาน/ให้บริการ 
กับผู้มาติดต่ออ่ืน ๆ อย่างเท่าเทียมกัน (83.57) 

ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย 
ไม่ซับซ้อน และเพ่ิมช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น 

E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงง่าย ไม่
ซับซ้อน มีช่องทางหลากหลาย (80.83) 

ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชน
ควรรับทราบอย่างชัดเจนมากขึ้น 

E7 หน่วยงานมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน (83.06) 

เพิ ่มช ่องทางติดต ่อ หรือมีช ่องทางให้ผ ู ้มาต ิดต่อ
ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

E10 หน่วยงานมีช่องทางให้ผู ้มาติดต่อร้องเรียน
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน (83.48) 
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เพิ่มกลไกการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 

E11 เจ ้าหน้าที ่ของหน่วยงาน มีการปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ด ีขึ้น 
(76.46) 

เพิ่มการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/
การให้บริการให้ดีขึ้น 

E12 หน่วยงานมีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอน
การดำเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น (76.04) 

เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 

E14 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู ้ร ับบริการ ผู ้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการ
ของหน่วยงานได้ดีข้ึน (74.83) 

ปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการให้มีความ
โปร่งใสมากข้ึน 

E15 หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การ
ให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น (82.70) 

 
 

3. การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ตั้งเป้าหมายตัวชี้วัดได้คะแนน ITA ไม่น้อยกว่า

ค่าเฉลี่ยภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษา และค่าเป้าหมาย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ตัวชี้วัดร้อยละของผลการ
ประเมินคุณธรรมความโปร่งใสไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 จึงได้กำหนดระดับมาตรการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมาย ดังนี้ 

คะแนน ระดับมาตรการ การดำเนินการ 
90.00 - 100 รักษามาตรฐาน ดำเนินการเช่นเดิม และตรวจสอบการดำเนินงานให้

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ของ ITA  
85.00 – 89.99 ยกระดับ ปรับปรุง/พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 

0 – 84.99 แก้ไขเร่งด่วน แก้ไขจุดอ่อน/ข้อบกพร่องอย่างเร่งด่วน เพื่อให้มีคะแนน
ไม่ต่ำกว่า 85.00  
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3.1 การวิเคราะห์ผลการประเมินจำแนกรายตัวชี้วัด 
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในแต่ละตัวชี้วัดมีระดับมาตรการดำเนินการ ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด คะแนน 2564 ระดับมาตรการ 
1 การปฏิบัติหน้าที่ (i1-i6) 87.48 ยกระดับ 

2 การใช้งบประมาณ (i7-i12) 78.56 แก้ไขเร่งด่วน 

3 การใช้อำนาจ (i13-i18) 80.61 แก้ไขเร่งด่วน 
4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ (i19-i24) 78.28 แก้ไขเร่งด่วน 

5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต (i25-i30) 72.68 แก้ไขเร่งด่วน 
6 คุณภาพการดำเนินงาน (e1-e5) 86.88 ยกระดับ 

7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร (e6-e10) 85.09 ยกระดับ 

8 การปรับปรุงการทำงาน (e11-e15) 81.43 แก้ไขเร่งด่วน 
9 การเปิดเผยข้อมูล (o1-o33) 100.00 รักษามาตรฐาน 

10 การป้องกันการทุจริต (o34-o43) 100.00 รักษามาตรฐาน 

 คะแนนภาพรวม 89.20 ยกระดับ 
 

จะเห็นว่ามีจำนวน 2 ตัวชี้วัดที่ควรรักษามาตรฐานการดำเนินงาน ซึ่งเป็นผลการประเมิน OIT 

จำนวน 2 ตัวชี้วัด มีจำนวน 3 ตัวชี้วัดที่ควรยกระดับเพื่อปรับปรุง/พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นผลการประเมิน

การรับรู้ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน (IIT) จำนวน 1 ตัวชี้วัด ผลการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายนอก (EIT) จำนวน 2 ตัวชี้วัด และมีจำนวน 5 ตัวชี้วัดที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดย

เร่งด่วน ซึ่งเป็นผลการประเมินการรับรู้ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ( IIT) จำนวน 4 ตัวชี้วัด และผลการ

ประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) จำนวน 1 ตัวชี้วัด 

3.2 การวิเคราะห์ผลการประเมินจำแนกตามเครื่องมือการประเมิน 
สถาบันวิทยาลัยชุนได้วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยจำแนกตาม

เครื่องมือการประเมิน รวมถึงข้อเสนอแนะเพิ ่มเติมจากสำนักงาน ป.ป.ช. และระบุประเด็นที ่ควรรักษา
มาตรฐานการดำเนินงาน ประเด็นที่ควรยกระดับเพ่ือปรับปรุง/พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น และประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง
หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน เพื่อนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใส ดังนี้ 
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3.2.1 ประเด็นการประเมินการรับรู้ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน (IIT)  
ผลการประเมิน IIT จากจำนวนทั้งสิ้น 30 คำถาม พบว่ามีประเด็นที่ควรรักษามาตรฐาน

การดำเนินงาน ประเด็นที่ควรยกระดับเพื่อปรับปรุง/พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น และประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือ
จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ดังต่อไปนี้ 

• ประเด็นที่ควรรักษามาตรฐานการดำเนินงาน (90.00 – 100 คะแนน) จำนวน 7 ประเด็น ได้แก่ 
ประเด็นการประเมิน คะแนน 

I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ไม่มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณ
เป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการ
ปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 

96.04 

I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว 
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ไม่มีการรับเงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ 
เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้นหรือไม่ 

95.57 

I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ไม่มีการให้เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่น ๆ เช่น การยกเว้น
ค่าบริการ การอำนวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน 
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่ 

95.80 

I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ไม่มีการเบิกจ่ายเงิน ที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่า
วัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 

90.03 

I16 ท่านไม่เคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 90.50 

I17 ท่านไม่เคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มาก
น้อยเพียงใด 

93.04 

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน ไม่มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาต
อย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

90.96 

• ประเด็นทีค่วรยกระดับเพ่ือปรับปรุง/พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น (85.00 – 89.99 คะแนน) จำนวน 3 ประเด็น
ได้แก่ 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 

I9 หน่วยงานของท่าน ไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มาก
น้อยเพียงใด 

87.71 

I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน ไม่ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ ไม่มีการซื้อขาย
ตำแหน่ง ไม่เอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

86.21 

I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ไม่มีการเอาทรัพย์สินของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือ
นำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

87.94 
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• ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน (0 – 84.99 คะแนน) จำนวน 20 
ประเด็น ได้แก่ 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อ เป็นไปตามขั้นตอน
และระยะเวลาที่กำหนด มากน้อยเพียงใด 

79.18 

I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อ
ที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

80.09 

I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน เพื่อมุ่งผลสำเร็จของงาน ให้
ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 
อย่างไร 

78.22 

I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 68.19 

I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่า ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของ
งบประมาณท่ีตั้งไว้ มากน้อยเพียงใด 

79.45 

I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง มากน้อยเพียงใด 

82.22 

I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
โดยการสอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน มากน้อยเพียงใด 

63.78 

I13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 74.97 

I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มาก
น้อยเพียงใด 

69.82 

I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้
ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

69.12 

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มี
ความสะดวกมากน้อยเพียงใด 

67.04 

I21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มี
การขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

78.92 

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มาก
น้อยเพียงใด 

73.59 

I24 หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกัน
ไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

71.20 

I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต มากน้อย
เพียงใด 

79.13 
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ประเด็นการประเมิน คะแนน 

I26 หน่วยงานของท่าน มีการทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพ และจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 
หรือไม่ 

76.57 

I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด 66.53 

I28 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการเผ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบการทุจริต ลงโทษทางวินัย 
เมื่อมีการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

72.73 

I29 หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

72.34 

I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นว่า
สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ มั่นใจว่าจะ
มีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง อย่างไร 

68.79 

3.2.2 ประเด็นการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  
ผลการประเมิน EIT จากจำนวนทั้งสิ้น 15 คำถาม พบว่ามีประเด็นที่ควรรักษามาตรฐาน

การดำเนินงาน ประเด็นที่ควรยกระดับเพื่อปรับปรุง/พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น และประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือ
จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ดังต่อไปนี้ 

• ประเด็นที่ควรรักษามาตรฐานการดำเนินงาน (90.00 – 100 คะแนน) จำนวน 3 ประเด็น ได้แก่ 
ประเด็นการประเมิน คะแนน 

E4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านไม่เคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อร้องขอให้จ่าย
หรือให้เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความ
บันเทิง เป็นต้น เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 

98.10 

E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การ
ให้บริการ หรือไม่ 

93.29 

E13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน หรือไม่ 

97.14 

• ประเด็นทีค่วรยกระดับเพ่ือปรับปรุง/พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น (85.00 – 89.99 คะแนน) จำนวน 1 ประเด็น
ได้แก่ 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด 

85.36 
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• ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน (0 – 84.99 คะแนน) จำนวน 11 
ประเด็น ได้แก่ 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและ
ตามระยะเวลาที่กำหนด มากน้อยเพียงใด 

82.50 

E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออ่ืน ๆ อย่าง
เท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด 

83.57 

E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวม
เป็นหลัก มากน้อยเพียงใด 

84.88 

E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน มีช่องทางหลากหลาย 
มากน้อยเพียงใด 

80.83 

E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่าง
ชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

83.06 

E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี ้แจงและตอบคำถาม เมื ่อมีข้อกังวลสงสัยเกี ่ยวกับการ
ดำเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

84.82 

E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
หรือไม่ 

83.48 

E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้
ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 

76.46 

E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น 
มากน้อยเพียงใด 

76.04 

E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อย
เพียงใด 

74.83 

E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมาก
ขึ้น มากน้อยเพียงใด 

82.70 

 
3.2.3 ประเด็นการประเมิน OIT (การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ)  

ผลการประเมิน OIT จากจำนวนทั้งสิ้น 43 ข้อ พบว่าทุกข้อได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
ซึ่งควรรักษามาตรฐานการดำเนินงาน แต่ยังมีความคิดเห็นเพิ่มเติมในข้อ O8 ว่าไม่ใช่การสื่อสารแบบ 2 ทาง 
เช่น web board กล่องถาม-ตอบ ที่แสดงข้อความถามและตอบบนหน้าเว็บไซต์ และเมื่อพิจารณาจากตวัชี้วัด
ที่ยังได้รับคะแนนต่ำกว่า 85 คะแนน ในส่วนของ IIT และ EIT ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข รวมถึง
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากสำนักงาน ป.ป.ช. พบว่าการดำเนินการของสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีกลไกและ
มาตรการที่เปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดความประโยชน์ต่อการ
ดำเนินงานหรือการให้บริการ แต่ยังขาดการรับรู้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร ดังนั้น 
สถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงจะพยายามปรับปรุงแก้ไขโดยมุ่งเน้นการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ แก่
กลุ ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเพิ ่มมากขึ ้น อาทิ เพ่ิม
กระบวนการและช่องทางที่หลากหลายในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การรับฟังความคิดเห็น และการเปิด
โอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เป็นต้น 
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ส่วนที่ 2  
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ผลการวิเคราะห์การประเมิน ITA ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่าการดำเนินการของสถาบันวิทยาลัยชุมชนค่อนข้างครบถ้วน 

และมีแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA มีกลไกและมาตรการที่เปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ แต่ยังขาด
การรับรู้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร ดังนั้น สถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงนำผลประเมินไปสู่การพัฒนาในจุดที่ยังคงเป็นปัญหา โดยวางแผนแก้ไขปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง ให้สามารถยกระดับการดำเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธิผล รวมถึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา สร้างความไว้วาง ใจแก่
สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นในปีต่อ ๆ ไป โดยมุ่งเน้นการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ แก่กลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเพิ่มมาก
ขึ้น โดยกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในประเด็นที่ควรยกระดับเพื่อปรับปรุง/พัฒนาให้ดี
ยิ่งขึ้น และประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน และพิจารณาแล้วมีสอดคล้องกับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ช. และกำกับติดตามโดยให้
ผู้รับผิดชอบจะต้องรายงานผลความกา้วหน้า ปัญหาอุปสรรค (ถา้มี) รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ดังต่อไปนี้ 

 
 

 
 

 
หมายเหตุ ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง นักศึกษาและผู้รับบริการระดับอนุปริญญา ระดับ ปวส. ระดับ ปวช. หลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตรสัมฤทธิ

บัตร หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์พิเศษ และบุคคลภายนอกท่ีมาติดต่องานจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ หมายถึง การปฏิบัติงาน/การให้บริการตามอำนาจหน้าท่ีหรือภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงาน สำหรับหน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
เป็นจำนวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่มีความสำคัญต่อภารกิจของหน่วยงาน 
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1. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและสร้างการรับรู้ของบุคลากรภายในสำนักงานและวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง  
 

ตัวชี้วัด (คะแนน) ประเด็นประเมิน  
(คะแนน) 

ระดับมาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ การรายงานผล/
กำหนดแล้วเสร็จ ยกระดับ

เพื่อพัฒนา
ให้ดีข้ึน 

ข้อบกพร่อง
หรือจุดอ่อนท่ี
จะต้องแก้ไข
โดยเร่งด่วน 

ตัวชี ้ว ัดที ่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
(87.48) 

I1 บ ุ ค ล า ก ร ใ น ห น ่ ว ย ง า น 
ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้ที่มา
ติดต่อ เป็นไปตามขั ้นตอนและ
ระยะเวลาที่กำหนด (79.18) 

 √ 1. เผยแพร่/ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี ่ยวกับระบบ ขั้นตอน 
ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบในการให้บริการผู้มาติดต่อ 
ทราบอย่างทั่วถึงกัน ในช่องทางที่หลากหลาย 

2. ทบทวนคู่มือการให้บริการ ให้มีขั ้นตอนและระยะเวลา
ให้บริการให้เหมาะสมกับบริบทพ้ืนท่ี 

กองมาตรฐานฯ รอบ 6 เดือนและ 12 
เดือน/ก.ย. 65 

 I2 บ ุ ค ล า ก ร ใ น ห น ่ ว ย ง า น 
ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มา
ติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่
รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียม
กัน (80.09) 

 √ 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานหรือให้บริการ
อย่างเท่าเทียมกัน 

2. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานแก่บุคลากร  

3. เผยแพร่/ ประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสใน
การจัดซื้อจัดจ้าง ในช่องทางที่หลากหลาย 

4. ผู้บังคับบัญชาตามลำดับช้ันกำกับ ติดตาม ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนหรือระยะเวลาที่กำหนด 

กองมาตรฐานฯ/
กองอำนวยการ 
กลุ่มพัสดุ  

รอบ 6 เดือนและ 12 
เดือน/ก.ย. 65 

 I3 บุคลากรในหน่วยงาน มีพฤติกรรม
ในการปฏิบัติงาน เพื่อมุ่งผลสำเร็จของ
งาน ให้ความสำคัญกับงานมากกว่า
ธุระส่วนตัว พร้อมรับผิดชอบ หาก
ความผิดพลาดเกิดจากตนเอง (78.22) 

 √ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรให้ความสำคัญกับการพัฒนา
พฤติกรรมการมุ่งเน้นผลสำเร็จของงาน การให้ความสำคัญกับ
งานมากกว่าธุระส่วนตัว และความพร้อมรับผิดรับชอบหาก
ความผิดพลาดเกิดจากตนเอง  

กองอำนวยการ รอบ 6 เดือนและ 12 
เดือน/ก.ย. 65 
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ตัวชี้วัด (คะแนน) ประเด็นประเมิน  
(คะแนน) 

ระดับมาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ การรายงานผล/
กำหนดแล้วเสร็จ ยกระดับ

เพื่อพัฒนา
ให้ดีข้ึน 

ข้อบกพร่อง
หรือจุดอ่อนท่ี
จะต้องแก้ไข
โดยเร่งด่วน 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
(78.56) 

I7 บุคลากรรับรู้เกี่ยวกับแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของ
หน่วยงาน (68.19) 

 √ 1. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณในช่องทางที่หลากหลาย 

2. แจ ้งเว ียนให ้บ ุคลากรร ับทราบช ่องทางการเข ้าถึง
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 

กองแผนงานฯ รอบ 6 เดือนและ 12 
เดือน/มี.ค. 65 

 I8 หน่วยงานใช้จ่ายงบประมาณ 
โดยคำน ึ งถ ึ งความค ุ ้ มค ่ า  ไม่
บ ิ ด เ บ ื อ นวั ต ถ ุ ป ร ะส งค ์ ข อ ง
งบประมาณที่ตั้งไว้ (79.45) 

 √ 1. ประชุมชี ้แจงแนวทางดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของ
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

2. ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

3. กำกับ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามพันธกิจของ
วิทยาลัยชุมชน เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของวิทยาลัยให้
เป็นไปตามแผนและวัตถุประสงค์ที่วางไว้  

4. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ช่องทางแสดงความคิดเห็น เพื่อ
เปิดโอกาสให้บุคลากรได้แจ้งข้อมูล 

กองแผนงานฯ รอบ 6 เดือนและ 12 
เดือน/ก.ย. 65 

 I9 หน ่วยงานไม ่ม ีการ ใช ้ จ ่ าย
งบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 
กลุ่ม หรือพวกพ้อง (87.71) 

√  เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ช่องทางแสดงความคิดเห็น และช่องทาง
การร้องเร ียน เพื ่อเปิดโอกาสให้บุคลากร มีส ่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ และสามารถแจ้งเบาะแสที่สงสัย  

กองอำนวยการ/ 
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน  

รอบ 6 เดือนและ 12 
เดือน/มี.ค. 65 

 I11 หน่วยงานมีการจัดซื้อจัดจ้าง/การ
จัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุอย่าง
โปร่งใส ตรวจสอบได้ เอื้อประโยชน์ให้
ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง (82.22) 

 √ 1. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานแก่บุคลากร  

2. เผยแพร่/ ประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสใน
การจัดซื้อจัดจ้าง ในช่องทางที่หลากหลาย 

กองอำนวยการ 
กลุ่มพัสดุ  

รอบ 6 เดือนและ 12 
เดือน/ก.ย. 65 
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ตัวชี้วัด (คะแนน) ประเด็นประเมิน  
(คะแนน) 

ระดับมาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ การรายงานผล/
กำหนดแล้วเสร็จ ยกระดับ

เพื่อพัฒนา
ให้ดีข้ึน 

ข้อบกพร่อง
หรือจุดอ่อนท่ี
จะต้องแก้ไข
โดยเร่งด่วน 

 I12 หน ่ วย งาน เป ิ ด โอกาสให้
บ ุ ค ล า ก ร ม ี ส ่ ว น ร ่ ว ม ใ น กา ร
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
โดยการสอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน 
(63.78) 

 √ เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ และ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นเพื่อเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน 

กองแผนงานฯ /
กองอำนวยการ 

รอบ 6 เดือนและ 12 
เดือน/มี.ค. 65 

ต ัวช ี ้ ว ั ดท ี ่  3  การใช ้อำนาจ 
(80.61) 

I13 บุคลากรได้รับมอบหมายงาน
จากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 
(74.97) 

 √ พิจารณาจากความชำนาญหรือความเชี ่ยวชาญในงานของ
บุคลากรกับความเหมาะสมตามตำแหน่งหน้าที่ประกอบกับ
ความเห็นของผู้บังคับบัญชา และจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้
เกิดความเป็นธรรม ถูกต้อง และชัดเจน 

กองบริหารทรัพยากร
บุคคล 

รอบ 6 เดือน และ 
12 เดือน/ เมษายน
และตุลาคม 2565 

 I14 บุคลากรได้รับการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพ
ของผลงานอย่างถูกต้อง (69.82) 

 √ มีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งพิจารณาจากผล
การปฏิบ ัต ิงาน สมรรถนะ และพฤติกรรม ประกอบกับ
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาและคณะกรรมการประเมิน โดย
ใช้แบบประเมินตามตัวชี้วัด เป็นเครื่องมือในการประเมิน ซึ่ง
สอดคล้องการเป้าหมายและภารกิจขององค์กร โดยผลการ
ประเมินนั้นสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาความดี
ความชอบด้วย เช่น การเลื่อนเงินเดือน หรือค่าตอบแทน เป็นต้น 

กองบริหารทรัพยากร
บุคคล 

รอบ 6 เดือน และ 
12 เดือน/ เมษายน
และตุลาคม 2565 

 I15 ผู้บังคับบัญชา มีการคัดเลือกผู้
เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดู
งาน หร ือการให ้ท ุนการศึกษา 
อย่างเป็นธรรม (69.12) 

 √ พิจารณาจากความเหมาะสม ความต้องการ และความจำเป็น 
ที ่สอดคล้องกับหน้าที ่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่
ปฏ ิบ ัต ิ  ประกอบกับความเห ็นของผ ู ้บ ังค ับบ ัญชา โดย
ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

กองบริหารทรัพยากร
บุคคล 

ร อ บ  12 เ ด ื อ น / 
กันยายน 2565 



 
 

26 
 

ตัวชี้วัด (คะแนน) ประเด็นประเมิน  
(คะแนน) 

ระดับมาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ การรายงานผล/
กำหนดแล้วเสร็จ ยกระดับ

เพื่อพัฒนา
ให้ดีข้ึน 

ข้อบกพร่อง
หรือจุดอ่อนท่ี
จะต้องแก้ไข
โดยเร่งด่วน 

 I18 การบร ิหารงานบ ุคคลของ
หน่วยงาน ไม่ถูกแทรกแซงจากผู้มี
อำนาจ ไม่มีการซื้อขายตำแหน่ง 
ไม่เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวก
พ้อง (86.21) 

√  มีกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกเรื่อง อย่าง
ถูกต้อง เป็นธรรม และเคร่งครัด ซึ ่งมีคณะอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นองค์คณะ
บุคคลที่คอยกำกับดูแล ให้นโยบายด้านบริหารงานบุคคล ให้
คำปรึกษาแนะนำ และอื ่นๆ เพื ่อให้การบริหารงานบุคคล
เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ ให้เกิดความ
ถูกต้องและเป็นธรรม 

กองบริหารทรัพยากร
บุคคล 

รอบ 6 เดือน และ 
12 เดือน/ เมษายน
และตุลาคม 2565 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของ 
ราชการ (78.28) 

I19 บุคลากรในหน่วยงานไม่มีการ
เอาทรัพย์สินของราชการ ไปเป็น
ของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่มหรือ
พวกพ้อง (87.94) 

√  1. จัดทำมาตรการการใช้ทรัพย์สินของราชการ แนวทางการ
ปฏิบัติงาน เพื่อกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ 

2. ทบทวนแบบฟอร์มในการยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
โดยกำหนดให ้ท ุกใบย ืม ต ้องม ีผ ู ้อำนวยการกอง/
ผู้อำนวยการกองอำนวยการ/หัวหน้าพัสดุ ลงนาม ทั้งนี้ 
ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการ สถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ทุกใบยืม เพื่อเป็นการ กำกับ ตรวจสอบการยืมใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ 

3. จัดทำแนวทางปฏิบัติ กรณียืมใช้ทรัพย์สินของราชการ กรณี
การยืมใช้พัสดุส่วนกลาง ภายในสำนักงานสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน 

กองอำนวยการ 
กลุ่มพัสดุ 

รอบ 6 เดือนและ 12 
เดือน/ก.ย. 65 

 I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืม
ทร ัพย ์ส ินของราชการ ไปใ ช้
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน มีความ
สะดวก (67.04) 

 √ 

 I21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สิน
ของราชการ ไปใช ้ปฏ ิบ ัต ิ งาน 
บุคลากรในหน่วยงาน มีการขอ
อนุญาตอย่างถูกต้อง (78.92) 
 

 √ 
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ตัวชี้วัด (คะแนน) ประเด็นประเมิน  
(คะแนน) 

ระดับมาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ การรายงานผล/
กำหนดแล้วเสร็จ ยกระดับ

เพื่อพัฒนา
ให้ดีข้ึน 

ข้อบกพร่อง
หรือจุดอ่อนท่ี
จะต้องแก้ไข
โดยเร่งด่วน 

 I23 บุคลากรร ู ้แนวปฏ ิบ ัต ิของ
หน ่ ว ย ง าน  เ ก ี ่ ย วก ั บการ ใ ช้
ทรัพย์ส ินของราชการที ่ถ ูกต้อง 
(73.59) 

 √ 4. แจ้งเวียนประกาศให้ วชช./กอง/กลุ่ม/ศูนย์  ถือปฏิบัติ 
และเผยแพร่ประกาศฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ  

5. แจ้งเวียนแนวปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการ 
ให้กอง/กลุ่ม/ศูนย์  ภายในสำนักงานสถาบันฯ ถือปฏิบัติ 

6. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาให้ในการทำงาน โดยจัดทำ
ระบบยืมคืนครุภัณฑ์ (คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ปี 
พ.ศ. 2568) 

  

 I24 หน่วยงานมีการกำกับดูแล
และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ เพื ่อป้องกันไม่ให้มีการ
นำไปใช้ประโยชน์ส ่วนตัว กลุ่ม 
หรือพวกพ้อง (71.20) 

 √ 

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต (72.68) 

I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการ
ทุจริต (79.13) 

 √ 1. รายงานผลเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต่อ ผอ.สถาบันฯ และ ศปท. 
ประจำกระทรวง อว. เป็นประจำทุกเดือน  

2. ผอ.สถาบันฯ ประชุมเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงาน
ด้วยธรรมาภิบาล และการต่อต้านทุจริต 

กองอำนวยการ 
กลุ่มกฎหมาย 

รอบ 6 เดือนและ 12 
เดือน/ก.ย. 65 

 I26 หน ่ ว ย ง านม ี ก า รทบทวน
นโยบายหรือมาตรการป้องกันการ
ท ุ จ ร ิ ต ใ น ห น ่ ว ย ง า น ใ ห ้ มี
ประสิทธิภาพ และจัดทำแผนงาน
ด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของหน่วยงาน (76.57) 

 √ 1. ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริต 
2. จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

และดำเนินการตามแผน 
3. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์นโยบายหรือมาตรการป้องกันการ

ทุจริต และแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

กองอำนวยการ 
กลุ่มกฎหมาย 

รอบ 6 เดือนและ 12 
เดือน/ก.ย. 65 



 
 

28 
 

ตัวชี้วัด (คะแนน) ประเด็นประเมิน  
(คะแนน) 

ระดับมาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ การรายงานผล/
กำหนดแล้วเสร็จ ยกระดับ

เพื่อพัฒนา
ให้ดีข้ึน 

ข้อบกพร่อง
หรือจุดอ่อนท่ี
จะต้องแก้ไข
โดยเร่งด่วน 

 I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน
ได้รับการแก้ไข (66.53) 

 √ 1. ทบทวนและเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าท่ีในสังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

2. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 

กองอำนวยการ 
กลุ่มกฎหมาย 

รอบ 6 เดือนและ 12 
เดือน/ก.ย. 65 

 I28 หน่วยงานมีการดำเนินการเฝ้า
ระวังการทุจร ิต ตรวจสอบการ
ทุจริต ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการ
ทุจริตในหน่วยงาน (72.73) 

 √ 1. สืบสวน/สอบสวนหาข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนการกระทำ
ผิดเกี่ยวกับการทุจริต 

2. จัดตั ้งศูนย์การต่อต้านการทุจร ิตภายในสถาบันและ
วิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่ง 

กองอำนวยการ 
กลุ่มกฎหมาย 

รอบ 6 เดือนและ 12 
เดือน/ก.ย. 65 

 I29 หน ่วยงานม ีการนำผลการ
ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ท้ัง
ภายในและภายนอกหน่วยงานไป
ปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกัน
การทุจริตในหน่วยงาน (72.34) 

 √ 1. นำผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบ
ภาย ใน  และของหน ่ วย งานภายนอก  มาประ ชุม
แลกเปลี่ยน/หารือเพื่อหาแนวทางปรับปรุงการทำงาน 
และสื่อสารให้บุคลากรรับทราบและนำไปเป็นแนวทางใน
การทำงาน 

2. นำกรณีศึกษา (Case Study) ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตมา
ประชาสัมพันธ์ เพิ ่มความเข้าใจกับบุคลากรในหน่วยงาน 
เพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน/กลุ่ม
กฎหมาย 

รอบ 6 เดือนและ 12 
เดือน/ก.ย. 65 

 I30 หากพบเห็นแนวโน้มการทุจรติ
ที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงาน บุคลากร
มีความคิดเห็นว่าสามารถร้องเรียน
และส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก 

 √ 1. มีแนวปฏิบัต ิที ่ ผ ู ้ร ้องเร ียนสามารถทำหนังสือปิดผนึก
ประทับตราลับ/ไม่ประทับตราลับ จัดส่งถึงสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนโดยตรง ซึ่งเมื่อสถาบันฯ ได้รับเอกสารดังกล่าว จะ
ดำเนินการกำหนดให้เป็นช้ันความลับ 

กองอำนวยการ 
กลุ่มกฎหมาย 

รอบ 6 เดือนและ 12 
เดือน/ก.ย. 65 
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ตัวชี้วัด (คะแนน) ประเด็นประเมิน  
(คะแนน) 

ระดับมาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ การรายงานผล/
กำหนดแล้วเสร็จ ยกระดับ

เพื่อพัฒนา
ให้ดีข้ึน 

ข้อบกพร่อง
หรือจุดอ่อนท่ี
จะต้องแก้ไข
โดยเร่งด่วน 

สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ 
มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการอย่าง
ตรงไปตรงมา มั่นใจว่าจะปลอดภัย
และไม ่ม ีผลกระทบต ่อตนเอง 
(68.79) 

2. สร้างช่องการติดตามผลการร้องเรียน และสร้างความมั่นใจ
ในการจัดการการทุจริต ตลอดจนปกป้องผู ้กระทำการ
ร้องเรียน 

 
2. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและการส่งเสริมการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

ตัวชี้วัด (คะแนน) ประเด็นประเมิน  
(คะแนน) 

ระดับมาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การรายงานผล/
กำหนดแล้วเสร็จ ยกระดับเพื่อ

พัฒนาให้ดี
ข้ึน 

ข้อบกพร่อง
หรือจุดอ่อนท่ี
จะต้องแก้ไข
โดยเร่งด่วน 

ต ั วช ี ้ ว ั ดท ี ่  6  ค ุณภาพการ
ดำเนินงาน (86.88) 

E1 เจ ้ าหน ้ าท ี ่ ของหน ่ วยงาน
ปฏิบัติงาน/ให้บริการ เป็นไปตาม
ขั้นตอนและตามระยะเวลาที่กำหนด
แก่ผู้มาติดต่อ (82.50) 

 √ 1. เผยแพร่/ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี ่ยวกับระบบ ขั ้นตอน 
ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบในการให้บริการผู้มาติดต่อ ทราบ
อย่างทั่วถึงกัน ในช่องทางที่หลากหลาย 

2. ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั ้นกำกับ ติดตาม ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนหรือระยะเวลาที่กำหนด 

3. ทบทวนคู ่ม ือการให้บริการ ให้ม ีข ั ้นตอนและระยะเวลา
ให้บริการให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที ่

กองมาตรฐานฯ/
กองอำนวยการ 
กลุ่มพัสดุ 
 

รอบ 6 เดือนและ 12 
เดือน/ก.ย. 65 
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ตัวชี้วัด (คะแนน) ประเด็นประเมิน  
(คะแนน) 

ระดับมาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การรายงานผล/
กำหนดแล้วเสร็จ ยกระดับเพื่อ

พัฒนาให้ดี
ข้ึน 

ข้อบกพร่อง
หรือจุดอ่อนท่ี
จะต้องแก้ไข
โดยเร่งด่วน 

 E2 เจ ้ าหน ้ าท ี ่ ของหน ่ วยงาน
ปฏิบัติงาน/ให้บริการ กับผู้มาติดต่อ
อื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกัน (83.57) 

 √ 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานหรือให้บริการอย่าง
เท่าเทียมกัน 

2. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อ
เป็นแนวทางการปฏิบัติงานแก่บุคลากร  

3. เผยแพร่/ ประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง ในช่องทางที่หลากหลาย 

4. ผู ้บังคับบัญชาตามลำดับชั ้นกำกับ ติดตาม ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนหรือระยะเวลาที่กำหนด 

กองมาตรฐานฯ/
กองอำนวยการ 
กลุ่มพัสดุ  

รอบ 6 เดือนและ 12 
เดือน/ก.ย. 65 

 E3 เจ้าหน้าที ่ของหน่วยงาน ให้
ข้อมูลเกี ่ยวกับการดำเนินการ/
ให้บริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่
ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล แก่ผู้มา
ติดต่อ (85.36) 

√  จัดกิจกรรมส่งเสริมบุคลากรให้เห็นความสำคัญกับการให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่
ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล แก่ผู้มาติดต่อ 

กองอำนวยการ รอบ 6 เดือนและ 12 
เดือน/ก.ย. 65 

 E5 หน่วยงานมีการดำเนินงาน 
โ ดยคำน ึ ง ถ ึ ง ป ร ะ โ ยชน ์ ขอ ง
ประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 
(84.88) 

 √ จัดกิจกรรมส่งเสร ิมให้บ ุคลากรคำนึงถ ึงประโยชน์ของ
ประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก  

กองอำนวยการ รอบ 6 เดือนและ 12 
เดือน/ก.ย. 65 

ตัวชี ้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร (85.09) 

E6 ก า ร เ ผ ย แ พร ่ ข ้ อ ม ู ล ข อ ง
หน่วยงานเข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน มี
ช่องทางหลากหลาย (80.83) 

 √ 1. แต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์ของสำนักงานสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน เพื่อหน้าที่ของผู้ที่รับผิดชอบในแต่ละกอง/
ศูนย์/หน่วย ที่ชัดเจน ให้มีหน้าท่ีดำเนินการจัดหา จัดทำ   

กองอำนวยการ กลุ่ม
บริหารงานกลาง/ 
ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทลั 

รอบ 6 เดือนและ 12 
เดือน/ก.ย. 65 
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ตัวชี้วัด (คะแนน) ประเด็นประเมิน  
(คะแนน) 

ระดับมาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การรายงานผล/
กำหนดแล้วเสร็จ ยกระดับเพื่อ

พัฒนาให้ดี
ข้ึน 

ข้อบกพร่อง
หรือจุดอ่อนท่ี
จะต้องแก้ไข
โดยเร่งด่วน 

 E7 หน่วยงานมีการเผยแพร่ผลงาน
หร ือข ้ อม ู ลท ี ่ สาธารณชนควร
รับทราบอย่างชัดเจน (83.06) 

 √ ปรับปรุง การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์
ของสำนักงาน และรูปแบบอื่น ๆ รวมทั้งกำกับติดตามการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบัน 

2. แต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยชุมชน เพื่อ
กำหนดหน้าที่ของผู้ที่รับผิดชอบในแต่ละวชช. ที่ชัดเจน ให้มี
หน้าที่ ดำเนินการจัดหา จัดทำ  ปรับปรุง การเผยแพรข่้อมลูตอ่
สาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของ วชช. และรูปแบบอื่น ๆ  รวมทั้ง
กำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบัน 

3. จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อติดตามการดำเนินงาน 
4. จ ัดทำช ่องทางการเผยแพร ่  เช ่น google drive,  line

คณะทำงาน,facebook, youtube, จอ LED บริเวณ ชั้น 1 9 
10, line กลุ่ม Pr.กระทรวงอว. เพื ่อให้สำนักงานและวชช. 
รายงานให้ข้อมูลข่าวสารได้ทันปัจจุบัน  

5. จัดทำแผน Pr. ของสำนักงาน และ วชช. 

  

 E9 หน่วยงานมีการชี้แจงและตอบ
คำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับ
การดำเนินงานได้อย่างชัดเจน (84.82) 

 √ มีการส่งต่อประเด็นคำถาม ข้อสงสัย ให้ผู้รับผิดชอบชี้แจงและ
ตอบคำถาม 

ท ุ กหน ่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

รอบ 6 เดือนและ 12 
เดือน/ก.ย. 65 

 E10 หน่วยงานมีช่องทางให้ผ ู ้มา
ต ิดต ่อร ้องเร ียนการท ุจร ิตของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน (83.48) 

 √ เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ และ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  

กองอำนวยการ 
กลุ่มกฎหมาย 

รอบ 6 เดือนและ 12 
เดือน/ก.ย. 65 
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ตัวชี้วัด (คะแนน) ประเด็นประเมิน  
(คะแนน) 

ระดับมาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การรายงานผล/
กำหนดแล้วเสร็จ ยกระดับเพื่อ

พัฒนาให้ดี
ข้ึน 

ข้อบกพร่อง
หรือจุดอ่อนท่ี
จะต้องแก้ไข
โดยเร่งด่วน 

ต ัวช ี ้ว ัดท ี ่  8การปร ับปร ุงการ
ทำงาน (81.43) 

E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีการ
ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/
การให้บริการให้ดีขึ้น (76.46) 
 

 √ 1. นำผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ รวมถึงข้อความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะจากช่องทางดิจิทัลแพลตฟอร์ม มาใช้เพื่อ
การปรับปรุงพัฒนางานบริการที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้รับบริการ 

2. ปรับปรุงระบบการทำงาน โดยส่งเสริมและพัฒนาให้มีการ
บริการที่ดีขึ้น และมีความโปร่งใสมากขึน้  

3. ทบทวน/ปรับปรุงคู่มือการให้บริการ และเผยแพร่ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ เพื ่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัต ิในการให้บริการแก่
ผู้รับบริการและผู้มาติดต่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

4. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำ 
เพื่อพัฒนาการให้บริการแก่ผู้รับบริการ  

5. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาให้ในการทำงาน โดยจัดทำระบบ ให้
คลอบคลุมการทำงานอย่างครบถ้วน 

6. จัดทำและเผยแพร่ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เร ื ่อง 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

กองมาตรฐานฯ/กอง
อ ำ น ว ย ก า ร  
กล ุ ่ มพ ั สดุ /ศ ูนย์
เทคโนโลยีดิจิทัล 

รอบ 6 เดือนและ 12 
เดือน/ก.ย. 65 

 E12 หน่วยงานมีการปรับปรุงวิธีการ
และขั ้นตอนการดำเนินงาน/การ
ให้บริการดีขึ้น (76.04) 

 √ 

 E14 หน ่ วยงานเป ิ ดโอกาสให้
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การ
ให้บร ิการของหน่วยงานได้ด ีขึ้น 
(74.83) 

 √ 

 E15 หน่วยงานมีการปรับปรุงการ
ดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความ
โปร่งใสมากขึ้น (82.70) 

 √ 
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3. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ตัวชี้วัด (คะแนน) ประเด็นประเมิน  

(คะแนน) 
ระดับมาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ การรายงานผล/

กำหนดแล้วเสร็จ ยกระดับ
เพื่อ

พัฒนาให้
ดีขึ้น 

ข้อบกพร่อง
หรือจุดอ่อน
ที่จะต้อง
แก้ไขโดย
เร่งด่วน 

ตัวชี ้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
(100.00) 

O8 Q&A (100.00) แต่ไม่ใช่การ
สื่อสารแบบ 2 ทาง การสื่อสารเช่น 
web board กล่องถามตอบ ที่แสดง
ข ้อความถามและตอบบนหน้า
เว็บไซต์ 

√  เพิ ่มเมนู Messenger Live Chat ในหน้าเว็บไซต์ และกำหนด
ผู้รับผิดชอบดูแลระบบ Chat เพื่อตอบคำถาม 

ศูนย์เทคโนโลยี
ดิจิทัล 

รอบ 6 เดือนและ 12 
เดือน/ก.ย. 65 

 

 



PRINCIPAL'S ADDRESS10

STAFF REPORTS14

STUDENT REPORTS12

FACULTY OVERVIEWS16

GRADE PHOTOS30

GRADUATION125

STUDENT PROFILES37

AUTOGRAPHS127

TABLE OF CONTENTS

กองแผนงานและงบประมาณ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน


