
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

แผนพฒันาคุณภาพการด าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA-Improvement Plan)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ-ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ส่วนท่ี 1 
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ส านักงาน ป.ป.ช.) ซึ่งก าหนดตัวช้ีวัด คือ รออยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑกการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ไดอก าหนดค่าเป้าหมายไวอที่รออยละ 80 นั้น บัดนี้การ
ประเมินดังกล่าวเรียบรออยแลอว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีผลการประเมินรออยละ 87.91 
อยู่ในระดับ A  ผ่าน ล าดับที่ 28 ของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ 80 แห่งที่เขอาร่วมรับการประเมิน 
รายละเอียด ดังนี้ 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการประเมิน (ร้อยละ)  
1) การเปิดเผยขออมูล 100 
2) การป้องกันการทุจริต 100 
3) การปฏิบัติหนอาที่ 89.04 
4) การใชออ านาจ 82.19 
5) การแกอไขปัญหาการทุจริต 79.67 
6) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 79.56 
7) การใชองบประมาณ 79.50 
8) การใชอทรัพยกสินของราชการ 78.22 
9) การปรับปรุงการท างาน 77.77 
10) คุณภาพการด าเนินงาน 76.66 

เฉลี่ยรวมคะแนน ระดับ A ผ่าน 87.91  
 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากการประเมิน  

มหาวิทยาลัยมีคะแนน IIT: แบบวัดการรับรูอของผูอมีส่วนไดอส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity 
and Transparency Assessment) อยู่ในระดับดี (Good) บ่งช้ีใหอเห็นว่าหน่วยงานมีแนวโนอมการ
ด าเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่ยัง
เช่ือมั่นและแสดงความไวอวางใจที่มีต่อการบริหารงานของผูอบริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตอย่างมีประสิทธิผล อย่างไรก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นการพัฒนาส าหรับหน่วยงานที่ไดอคะแนนใน
ระดับดี คือ 1) ควรปฏิบัติงาน/ใหอบริการแก่ผูอมาติดต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม 2) การสรอางการรับรูอเกี่ยวกับ
แผนการใชอจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี3) เปิดโอกาสใหอบุคลากรภายในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใชอจ่ายงบประมาณ 4) จัดใหอมีช่องทางเพื่อใหอผูอมีส่วนไดอส่วนเสียภายในสามารถแจองเบาะแส
อันควรสงสัย  โดยมีมาตรการคุอมครองผูอรอองเรียน ขออมูลของผูอ รอองเรียนจะตอองถูกเก็บรักษาไวอเป็น
ความลับ   

ในส่วนของ EIT : แบบวัดการรับรูอของผูอมีส่วนไดอส่วนเสียภ ายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment) มีคะแนนอยู่ในระดับดี (Good) ช้ีใหอเห็นว่าประชาชนหรือผูอรับบริการมี
ความเช่ือมั่นในคุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ข้ันตอนและระยะเวลาที่
ก าหนดไวอ  โดยมีการใหอขออมูลที่ชัดเจนแก่ผูอรับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่น าผลประโยชนกของพวกพออง
อยู่เหนือผลประโยชนกสาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบน ทั้งที่ เป็นเงิน ทรัพยกสิน และ
ผลประโยชนกอื่นๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินไดอ อย่างไรก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นการพัฒนาส าหรับหน่วยงาน
ที่ไดอคะแนนในระดับดี โดยควรด าเนินการอย่างเขอมขอนมากขึ้น คือ ควรมีการเผยแพร่ผลงานหรือขออมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน รองลงมาคือการเผยแพร่ขออมูลของหน่วยงานที่เขอาถึงง่าย ไม่
ซับซออน และมีช่องทางหลากหลาย นอกจากนี้ ควร พัฒนาการด าเนินงาน/การใหอบริการของหน่วยงาน 
โดยเปิดโอกาสใหอผูอรับบริการ ผูอมาติดต่อหรือผูอมีส่วนไดอส่วนเสียเขอาไปมีส่วนร่วมเพื่อปรับปรุงการ
ด าเนินงาน การบริการใหอเกิดความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและข้ันตอนการท างานใหอดีข้ึน 
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หน่วยงานมีคะแนน OIT : แบบตรวจการเปิดเผยขออมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment) อยู่ในระดับยอดเยี่ยม (Excellence)  โดยมีการวางระบบที่มีความเป็น
เลิศเพื่อเปิดเผยขออมูลต่างๆ ของหน่วยงานใหอสาธารณชนไดอรับทราบอย่างเป็นปัจจุบัน ซึ่งการเผยแพร่
ขออมูลในประเด็นขอางตอนทั้งหมดแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
ใหอลดนออยลงหรือไม่สามารถเกิดข้ึนไดอ ท าใหอโดยภาพรวมแลอว หน่วยงานสามารถเป็น “ตอนแบบ” ในการ
ด าเนินงานในดอานความโปร่งใสแก่ส่วนราชการอื่นๆ ไดอ 

 
ที่มา : ระบบ ITAS เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 โดยผูอประสานงานของมหาวิทยาลัย  
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ส่วนท่ี 2 
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (Integrity  and  Transparency  Assessment : ITA)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity  and  

Transparency  Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบดอวย 10 ตัวช้ีวัด 
จ านวนขออค าถาม 93 ขออ ดังนี้ 

เกณฑ์การประเมิน จ านวนข้อค าถาม  
11) การปฏิบัติหนอาที่ 6 
12) การใชองบประมาณ 6 
13) การใชออ านาจ 6 
14) การใชอทรัพยกสินของราชการ 6 
15) การแกอไขปัญหาการทุจริต 6 
16) คุณภาพการด าเนินงาน 5 
17) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 5 
18) การปรับปรุงระบบการท างาน 5 
19) การเปิดเผยขออมูล 5 ตัวช้ีวัดย่อย 33 ขออมูล 
   9.1 ขออมูลพื้นฐาน 3 ตัวช้ีวัดย่อย ( 9 ขออมูล) 
   9.2 การบรหิารงาน  3 ตัวช้ีวัดย่อย ( 8 ขออมูล) 
   9.3 การบรหิารเงินงบประมาณ 2 ตัวช้ีวัดย่อย ( 7ขออมูล) 
   9.4 การบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล 1 ตัวช้ีวัดย่อย ( 4 ขออมูล) 
   9.5  การสง่เสรมิความโปร่งใส 2 ตัวช้ีวัดย่อย ( 5 ขออมูล) 
20) การป้องกันการทจุริต 2 ตัวช้ีวัดย่อย 15 ขออมูล 
   10.1 การด าเนินการเพื่อปอ้งกันการทจุริต 4 ตัวช้ีวัดย่อย ( 8 ขออมูล) 
   10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 1 ตัวช้ีวัดย่อย ( 7 ขออมูล) 

10 ตัวชี้วัด 93 ข้อ 
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ภาพแสดงการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและผลการประเมินในแต่ละกลุ่ม 
 

IIT EIT OIT 

บุคลากรในหน่วยงานต้ังแต่
ระดับผูอบริหารและบุคลากร
ทุกระดบัทุกคนที่ท างานใน
มหาวิทยาลัยระยะเวลาไม่

นออยกว่า 1 ปี 

นักศึกษา/ศิษยกเก่า/บุคคล/
นิติบุคคล/บริษัทเอกชนหรอื
หน่วยงานของรัฐอื่นทีม่ารับ
บริการหรือมาติดต่อตาม
ภารกิจของหน่วยงานใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยที่เผยแพร่

ผ่านเว็บไซตกของ
มหาวิทยาลัย 

จ านวนรออยละ 10 ของจ านวนผูอ
มีส่วนไดอส่วนเสียภายใน 

(ค่าน้ าหนัก 30) 

จ านวนรออยละ 10 ของจ านวนผูอมี
ส่วนไดอส่วนเสียภายนอก 

(ค่าน้ าหนัก 30) 

รายงานขออมูลดอวย URLหรือ
ลิงกกจ านวน 48 ประเด็น  
O1-O48 (ค่าน้ าหนัก 40) 

จ านวนรออยละ 10 ของจ านวนผูอ
มีส่วนไดอส่วนเสียภายใน 

 

จ านวนรออยละ 10 ของจ านวนผูอมี
ส่วนไดอส่วนเสียภายใน 

 

ตอบแบบส ารวจการรับรูอ IIT 
จ านวน 30 ประเด็นค าถาม 

(ค่าน้ าหนัก 30) 

ตอบแบบส ารวจการรับรูอ EIT 
จ านวน 15ประเด็นค าถาม 

(ค่าน้ าหนัก 30) 

ผลคะแนน (รออยละ) 
1. การปฏิบัติหนอาที่               89.04          
2. การใชองบประมาณ             79.50 
3. การใชออ านาจ                   82.19 
4. การใชอทรัพยกสินของราชการ  78.22 
5. การแกอไขปัญหาการทุจริต    79.67 

ผลคะแนน (รออยละ) 
6. คุณภาพการด าเนินงาน          79.56 
7. ประสิทธิภาพการส่ือสาร        79.50 
8. การปรับปรุงระบบการท างาน  78.22 
 

ผลคะแนน (รออยละ) 
9. การเปิดเผยขออมูล        100 
10. การป้องกันการทุจริต  100 
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ส่วนท่ี 3 
แผนพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA-Improvement Plan)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ-ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

 
แนวทางยกระดับคุณภาพจากผลการประเมิน (เฉพาะตัวชี้วัดท่ีมีคะแนนต่ ากว่าร้อยละ 80.00) 

ประเด็นการประเมิน 
ผลประเมิน 
(ร้อยละ) 

แนวทางยกระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินในปีถัดไปจาก
คณะกรรมการด าเนินงาน ITA 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหนอาที ่       
I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน 
ปฏิบัติงาน/ใหอบรกิารแกผู่อมาติดต่อ
ทั่วๆ ไป กับผูอมาติดต่อที่รูอจักเป็น
การส่วนตัวเท่าเทียมกัน มากนออย
เพียงใด 

79.23 ควรมีมาตรการและแนว
ทางการใหอบริการผูอมาติดต่อที่
เท่าเทียมกัน 

- กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูอภายใตอการจัดการ
ความรูอ KM เรื่อง เทคนิค
การบริการที่ด ี

- 1 ต.ค.62-30 ก.ย. 63 คณะกรรมการ KM 
หน่วยงาน 

I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน 
มีพฤติกรรมในการปฏิบัตงิานตาม
ประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร มุ่ง
ผลส าเร็จของงาน/ใหอความส าคัญ
กับงานมากกว่าธุระส่วนตัว/พรออม
รับผิดชอบ หากความผิดพลาด
เกิดจากตนเอง 

77.50 ควรปลุกจิตส านึกใหอกบั
บุคลากรในการมุ่งผลส าเร็จของ
งานรับผิดชอบในงาน 

-ก าหนด KPI รายบุคคล - 1 ต.ค.62-30 ก.ย. 63  
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ประเด็นการประเมิน 
ผลประเมิน 
(ร้อยละ) 

แนวทางยกระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินในปีถัดไปจาก
คณะกรรมการด าเนินงาน ITA 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดที่ 2 การใชองบประมาณ       
I7 ท่านรูอเกี่ยวกบัแผนการใชอจ่าย
งบประมาณประจ าปีของ
หน่วยงานของท่าน มากนออย
เพียงใด 

64.96 ควรถ่ายทอดแผนการใชอจ่าย
งบประมาณประจ าปีไปยัง
บุคลากรที่เกี่ยวขอองและสอบ
ทานกลบั 

ประชุมถ่ายทอดแผน
ยุทธศาสตรก แผนปฏิบัติ
ราชการ ไปยังคณะ ส านัก/
สถาบัน 

- 1 ต.ค.62-30 ก.ย. 63 กองนโยบายและแผน 

I8 หน่วยงานของท่าน ใชอจ่าย
งบประมาณ โดยค านึงถึงประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากนออยเพียงใด 
คุอมค่า/ไม่บิดเบอืนวัตถุประสงคก
ของงบประมาณที่ตั้งไวอ 

78.30 ควรมีมาตรการทีเ่ขอมงวดในการ
ใชอจ่ายงบประมาณที่ก่อใหอเกิด
ความคุอมค่า 

ผูอบริหารมีนโนบายการใชอ
จ่ายงบประมาณก่อนมกีาร
จัดสรรงบประมาณประจ าป ี

- 1 ต.ค.62-30 ก.ย. 63 กองนโยบายและแผน 

I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาส
ใหอท่าน มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใชอจ่ายงบประมาณ 
ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากนออย
เพียงใด สอบถาม/ทักทอวง/
รอองเรียน 

69.17 ควรประชาสมัพันธกหรือสื่อสาร
ช่องทางการมสี่วนร่วมของผูอมี
ส่วนไดอส่วนเสีย ในการใชอจ่าย
งบประมาณ 

-เผยแพร่แผนการใชอจ่าย
งบประมาณประจ าปบีน
เว็บไซตกมหาวิทยาลัย และ
ถ่ายทอดไปยังคณะ ส านัก/
สถาบัน 
-กองนโยบายและแผน
สัญจรเยี่ยมชมหน่วย site 
visit 

- 1 ต.ค.62-30 ก.ย. 63 กองนโยบายและแผน 
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ประเด็นการประเมิน 
ผลประเมิน 
(ร้อยละ) 

แนวทางยกระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินในปีถัดไปจาก
คณะกรรมการด าเนินงาน ITA 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดที่ 3 การใชออ านาจ       
I13 ผูอบังคับบัญชาของท่าน 
มอบหมายงานแกท่่านอย่างเป็น
ธรรม มากนออยเพียงใด 

69.37 ควรมีการจัดท าแบบมอบหมาย
งานอย่างเป็นธรรมและเป็น
รูปธรรม 

มีการจัดท าแบบมอบหมาย
งาน และมอบหมายงาน
โดยผูอบงัคับบญัชาอย่างเป็น
ธรรมและเป็นรปูธรรม 

- 1 ต.ค.62-30 ก.ย. 63 ทุกหน่วยงาน 

I14 ท่านไดอรับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ตามระดบัคุณภาพของ
ผลงาน มากนออยเพียงใด 

77.54 ควรมีการแจองผลการประเมิน
แบบสองทางและใหอผูอถูก
ประเมินลงนามรับทราบผลการ
ประเมินพรออมรอองเรียนไดอตาม
ความเหมาะสม 

    

I15 ผูอบังคับบัญชาของท่าน มีการ
คัดเลือกผูอเขอารับการฝกึอบรม 
การศึกษาดูงาน หรือการใหอ
ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม  
มากนออยเพียงใด 

73.17 ควรมีการจัดท าเกณฑกและ
ประกาศผลที่ชัดเจนในการ
คัดเลือก 

มีเกณฑกการคัดเลือกการ
ฝึกอบรม การศึกษาต่อ 
และแต่งตั้งคณะกรรมการ
คัดสรรผูอไดอรบัทุนอย่างเป็น
ธรรมและชัดเจน 

- 1 ต.ค.62-30 ก.ย. 63 งานบรหิารทรัพยากร
บุคคล 

ตัวช้ีวัดที่ 4 การใชอทรัพยกสินของราชการ 
I20 ข้ันตอนการขออนุญาตเพือ่ยืม
ทรัพยกสินของราชการไปใชอ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มี

61.14 ควรมีแบบฟอรกมการยมื
ทรัพยกสิน 

มีแบบฟอรกมการยมื
ทรัพยกสินและเผยแพรบ่น
เว็บไซตกเพือ่ใหอสามารถ

- 1 ต.ค.62-30 ก.ย. 63 ทุกหน่วยงาน 
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ประเด็นการประเมิน 
ผลประเมิน 
(ร้อยละ) 

แนวทางยกระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินในปีถัดไปจาก
คณะกรรมการด าเนินงาน ITA 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ความสะดวก มากนออยเพียงใด ดาวนกโหลดไปใชอและ
สามารถส่งหลกัฐานการยมื
ทางออนไลนกไดอ 

I21 กรณีที่ตอองมกีารขอยืม
ทรัพยกสินของราชการไปใชอปฏบัติ
งาน บุคลากรในหน่วยงานของ
ท่าน มีการขออนญุาตอย่างถูกตออง 
มากนออยเพียงใด 

79.60      

I23 ท่านรูอแนวปฏิบัติของ
หน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใชอ
ทรัพยกสินของราชการที่ถูกตออง 
มากนออยเพียงใด 

71.06 ควรมีการเผยแพร่ข้ันตอน
เกี่ยวกับการใชอทรพัยกสิน 

เผยแพร่ข้ันตอนและ
แบบฟอรกมการยืมบน
เว็บไซตกหน่วยงาน 

- 1 ต.ค.62-30 ก.ย. 63 ทุกหน่วยงาน 

I24 หน่วยงานของท่าน มีการ
ก ากับดูแลและตรวจสอบการใชอ
ทรัพยกสินของราชการ เพื่อป้องกัน
ไม่ใหอมีการน าไปใชอประโยชนก
ส่วนตัว กลุ่ม หรอืพวกพออง มาก
นออยเพียงใด 

71.49 ควรมีเจอาหนอาที่ควบคุม
ทรัพยกสินของแตล่ะส่วนงาน 

หน่วยงานแต่งตั้งเจอาหนอาที่
ควบคุมดูแลทรพักของส่วน
งาน 

- 1 ต.ค.62-30 ก.ย. 63 ทุกหน่วยงาน 
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ประเด็นการประเมิน 
ผลประเมิน 
(ร้อยละ) 

แนวทางยกระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินในปีถัดไปจาก
คณะกรรมการด าเนินงาน ITA 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดที่ 5 การแกอไขปัญหาการทจุริต 
I27 ปัญหาการทจุริตในหน่วยงาน
ของท่าน ไดอรับการแกอไข มากนออย
เพียงใด 

73.59 ควรมีการเผยแพร่รายงานการ
แกอปัญหาและการปอ้งกันการ
ทุจริตใหอทราบอย่างทั่วถึง 

-จัดท ารายงานการปอ้งกัน
การทจุริตและเผยแพรสู่่
สาธารณชน 

- 1 ต.ค.62-30 ก.ย. 63 งานนิติกร 

I28 หน่วยงานของท่าน มีการ
ด าเนินการดังตอ่ไปนี้ ต่อการทุจริต
ในหน่วยงาน มากนออยเพียงใด 

79.31      

I29 หน่วยงานของท่าน มีการน า
ผลการตรวจสอบของฝ่าย
ตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน ไปปรบัปรุงการท างาน 
เพื่อปอ้งกันการทจุริตในหน่วยงาน 
มากนออยเพียงใด 

76.63 ควรมีระบบก ากับติดตามการ
ป้องกันการทจุริต 

-มีหน่วยงานก ากับติดตาม
การป้องกันการทจุริตโดย
งานนิติการ 

- 1 ต.ค.62-30 ก.ย. 63 งานนิติกร 

I30 หากท่านพบเห็นแนวโนอมการ
ทุจริตที่จะเกิดข้ึนในหน่วยงานของ
ท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อ
ประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 

71.69 ควรช้ีแจงรายละเอียดช่องทาง
การรบัขออรอองเรียน 

-ประชุมช้ีแจงช่องทางการ
รับขออรอองเรียนในคราวการ
ประชุมประจ าภาคเรียนร 

- 1 ต.ค.62-30 ก.ย. 63 ส านักงานอธิการบด ี
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ประเด็นการประเมิน 
ผลประเมิน 
(ร้อยละ) 

แนวทางยกระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินในปีถัดไปจาก
คณะกรรมการด าเนินงาน ITA 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

สามารถรอองเรียนและส่งหลักฐาน
ไดออย่างสะดวก/สามารถติดตาม
ผลการรอองเรียนไดอ/มั่นใจว่าจะมี
การด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา/
มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มี
ผลกระทบต่อตนเอง 
ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 
E1 เจอาหนอาที่ของหน่วยงานที่ท่าน
ติดต่อ ปฏิบัติงาน/ใหอบริการแก่
ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มาก
นออยเพียงใด โปร่งใสเป็นไปตาม
ข้ันตอนที่ก าหนด/โปรง่ใสเป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

75.25 ควรส่งเสริมใหอบุคลากรบริการ
กับผูอมาติดต่ออย่างเท่าเทียมกัน  

- กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูอภายใตอการจัดการ
ความรูอ KM เรื่อง เทคนิค
การบริการที่ด ี

- 1 ต.ค.62-30 ก.ย. 63 - คณะกรรมการ KM 
หน่วยงาน 

E2 เจอาหนอาที่ของหน่วยงานที่ท่าน
ติดต่อ ปฏิบัติงาน/ใหอบริการแก่
ท่าน กับผูอมาติดต่ออื่นๆ อย่างเท่า
เทียมกันมากนออยเพียงใด 

69.36      
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ประเด็นการประเมิน 
ผลประเมิน 
(ร้อยละ) 

แนวทางยกระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินในปีถัดไปจาก
คณะกรรมการด าเนินงาน ITA 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

E3 เจอาหนอาที่ของหน่วยงานที่ท่าน
ติดต่อ ใหอขออมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนินการ/ใหอบริการแกท่่านอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือ
บิดเบอืนขออมลู มากนออยเพียงใด 

72.74 เจอาหนอาที่ผูอใหอขออมลูควรแม่นย า
ในขออมูลและมีความรอบรูอใน
ส่วนงานทีจ่ าเป็นและเกี่ยวขออง  

- จัดสรรทุนพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 

- 1 ต.ค.62-30 ก.ย. 63 งานบรหิารงาน
ทรัพยากร 

E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการ
ด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชนก
ของประชาชนและส่วนรวมเป็น
หลัก มากนออยเพียงใด 

68.85 ควรมีแนวทางสง่เสรมิใหอ
เจอาหนอาที่ตระหนักถึงประโยชนก
ส่วนรวมมากกว่าประโยชนกส่วน
ตน 

-ประชุมช้ีแจงและพบปะ
บุคลากรทั้ง 2 สาย ในคราว
การประชุมประจ าภาค
เรียน 

- 1 ต.ค.62-30 ก.ย. 63 งานบรหิารงาน
ทรัพยากร 

ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสือ่สาร 
E6 การเผยแพร่ขออมูลของ
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มลีักษณะ
ดังต่อไปนี้ มากนออยเพียงใด เขอาถึง
ง่าย ไม่ซับซออน/มีช่องทาง
หลากหลาย 

73.37 ควรมีการประชาสัมพันธกหรือ
สื่อสารในช่องทางการติดต่อแก่
ผูอมสี่วนไดอส่วนเสียใหอทราบโดย
ทั่วถึง 

-เผยแพรผ่ลการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยบน
เว็บไซตก 

- 1 ต.ค.62-30 ก.ย. 63 ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการ
เผยแพร่ผลงานหรอืขออมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบอย่าง

67.89      
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ประเด็นการประเมิน 
ผลประเมิน 
(ร้อยละ) 

แนวทางยกระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินในปีถัดไปจาก
คณะกรรมการด าเนินงาน ITA 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ชัดเจน มากนออยเพียงใด 
ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรบัปรุงการ
ท างาน 

      

E11 เจอาหนอาที่ของหน่วยงานที่
ท่านติดต่อ มีการปรับปรงุคุณภาพ
การปฏิบัตงิาน/การใหอบริการใหอดี
ข้ึนมากนออยเพียงใด 

79.01 ควรสรอางเครือ่งมือส ารวจความ
พึงพอใจในการใหอบรกิารแลอว
น าขออเสนอแนะที่ไดอมา
ปรับปรงุวิธีการและข้ันตอน
การใหอบริการเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพการใหอบริการ 

-จัดท าแบบสอบถาม
ออนไลนกส าหรบัผูอมาติดต่อ
เพื่อน าผลมาปรบัปรุง
ข้ันตอนการท างาน 

- 1 ต.ค.62-30 ก.ย. 63 ทุกหน่วยงาน 

E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการ
ปรับปรงุวิธีการและข้ันตอนการ
ด าเนินงาน/การใหอบริการดีข้ึน 
มากนออยเพียงใด 

67.89      

E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิด
โอกาสใหอผูอรับบรกิาร ผูอมาติดต่อ 
หรือผูอมสี่วนไดอส่วนเสีย เขอาไปมี
ส่วนร่วมในการปรบัปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงาน/การใหอบริการของ

79.10 ควรสรอางเครือ่งมือส ารวจความ
พึงพอใจในการใหอบรกิารแลอว
น าขออเสนอแนะที่ไดอมา
ปรับปรงุวิธีการและข้ันตอน
การใหอบริการเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพการใหอบริการ 
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ประเด็นการประเมิน 
ผลประเมิน 
(ร้อยละ) 

แนวทางยกระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินในปีถัดไปจาก
คณะกรรมการด าเนินงาน ITA 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานไดอดีข้ึน มากนออยเพียงใด 
E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการ
ปรับปรงุการด าเนินงาน/การ
ใหอบรกิาร ใหอมีความโปรง่ใสมาก
ข้ึน มากนออยเพียงใด 

69.19 ควรสรอางเครือ่งมือส ารวจความ
พึงพอใจในการใหอบรกิารแลอว
น าขออเสนอแนะที่ไดอมา
ปรับปรงุวิธีการและข้ันตอน
การใหอบริการเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพการใหอบริการ 

-จัดท าแบบสอบถาม
ออนไลนกส าหรบัผูอมาติดต่อ
เพื่อน าผลมาปรบัปรุง
ข้ันตอนการท างาน 

- 1 ต.ค.62-30 ก.ย. 63 ทุกหน่วยงาน 

 
 
 
 


