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รายงานผล 
แผนพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA-Improvement Plan)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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แนวทางยกระดับคุณภาพจากผลการประเมิน (เฉพาะตัวชี้วัดท่ีมีคะแนนต่ ากว่าร้อยละ 80.00) 

ประเด็นการประเมิน 
ผลประเมิน 
(ร้อยละ) 

แนวทางยกระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินในปีถัดไปจาก
คณะกรรมการด าเนินงาน ITA 

โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที ่      
I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน 
ปฏิบัติงาน/ใหบ้รกิารแกผู่้มาติดต่อ
ทั่วๆ ไป กับผูม้าติดต่อที่รูจ้ักเป็น
การส่วนตัวเท่าเทียมกัน มากน้อย
เพียงใด 

79.23 ควรมีมาตรการและแนว
ทางการให้บริการผูม้าติดต่อที่
เท่าเทียมกัน 

- กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ภายใต้การจัดการ
ความรู้ KM เรื่อง เทคนิค
การบริการที่ด ี

https://www.aru.ac.th/ops/image
s/km/service.pdf 
 

คณะกรรมการ KM 
หน่วยงาน 

I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน 
มีพฤติกรรมในการปฏิบัตงิานตาม
ประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร มุ่ง
ผลส าเร็จของงาน/ให้ความส าคัญ
กับงานมากกว่าธุระส่วนตัว/พร้อม
รับผิดชอบ หากความผิดพลาด
เกิดจากตนเอง 

77.50 ควรปลุกจิตส านึกให้กบั
บุคลากรในการมุ่งผลส าเร็จของ
งานรับผิดชอบในงาน 

-ก าหนด KPI รายบุคคล ประเมินบุคลากรรายปีรอบ 1 และรอบ 
2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

งานบรหิารทรัพยากร
บุคคล 

  



ประเด็นการประเมิน 
ผลประเมิน 
(ร้อยละ) 

แนวทางยกระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินในปีถัดไปจาก
คณะกรรมการด าเนินงาน ITA 

โครงการ/กิจกรรม รายงานผล ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ      
I7 ท่านรู้เกี่ยวกบัแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีของ
หน่วยงานของท่าน มากนอ้ย
เพียงใด 

64.96 ควรถ่ายทอดแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีไปยัง
บุคลากรที่เกี่ยวข้องและ 
สอบทานกลบั 

ประชุมถ่ายทอดแผน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติ
ราชการ ไปยังคณะ ส านัก/
สถาบัน 

กองนโยบายและแผนถ่ายทอดแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 3 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

กองนโยบายและแผน 

I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่าย
งบประมาณ โดยค านึงถึงประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
คุ้มค่า/ไม่บิดเบอืนวัตถุประสงค์
ของงบประมาณที่ตั้งไว้ 

78.30 ควรมีมาตรการทีเ่ข้มงวดในการ
ใช้จ่ายงบประมาณที่ก่อใหเ้กิด
ความคุ้มค่า 

ผู้บริหารมีนโนบายการใช้จ่าย
งบประมาณกอ่นมีการจัดสรร
งบประมาณประจ าป ี

จัดท านโยบายการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าป ี

กองนโยบายและแผน 

I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาส
ให้ท่าน มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อย
เพียงใด สอบถาม/ทักท้วง/
ร้องเรียน 

69.17 ควรประชาสมัพันธ์หรือสื่อสาร
ช่องทางการมสี่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ในการใช้จ่าย
งบประมาณ 

-เผยแพร่แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปบีน
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย และ
ถ่ายทอดไปยังคณะ ส านัก/
สถาบัน 
-กองนโยบายและแผนสัญจร
เยี่ยมชมหน่วย site visit 

https://drive.google.com/file/d/1
EyX8WiCQyKPzwHBgyzwBz3Pbbz
Sdnlxu/view 
 

กองนโยบายและแผน 

  



ประเด็นการประเมิน 
ผลประเมิน 
(ร้อยละ) 

แนวทางยกระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินในปีถัดไปจาก
คณะกรรมการด าเนินงาน ITA 

โครงการ/กิจกรรม รายงานผล ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อ านาจ      
I13 ผู้บังคับบัญชาของท่าน 
มอบหมายงานแกท่่านอย่างเป็น
ธรรม มากน้อยเพียงใด 

69.37 ควรมีการจัดท าแบบมอบหมาย
งานอย่างเป็นธรรมและเป็น
รูปธรรม 

มีการจัดท าแบบมอบหมายงาน 
และมอบหมายงานโดย
ผู้บังคับบญัชาอย่างเป็นธรรม
และเป็นรปูธรรม 

มหาวิทยาลัยจัดท าแบบมอบหมายงาน
รายบุคคลเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ 

ทุกหน่วยงาน 

I14 ท่านได้รับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ตามระดบัคุณภาพของ
ผลงาน มากน้อยเพียงใด 

77.54 ควรมีการแจ้งผลการประเมิน
แบบสองทางและให้ผู้ถูก
ประเมินลงนามรับทราบผลการ
ประเมินพร้อมร้องเรียนได้ตาม
ความเหมาะสม 

มีการประเมินผลแบบเป็น
ธรรม 

มีการแจง้ผลการประเมินรายบุคคล
รอบ 1 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563  
แก่บุคลากร 

 

I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการ
คัดเลือกผู้เข้ารับการฝกึอบรม 
การศึกษาดูงาน หรือการให้
ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม  
มากน้อยเพียงใด 

73.17 ควรมีการจัดท าเกณฑ์และ
ประกาศผลที่ชัดเจนในการ
คัดเลือก 

มีเกณฑ์การคัดเลือกการ
ฝึกอบรม การศึกษาต่อ และ
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดสรรผู้
ได้รับทุนอย่างเป็นธรรมและ
ชัดเจน 

https://www.aru.ac.th/online-
contents.php?mcon_id=46&id=8
26 
 

งานบรหิารทรัพยากร
บุคคล 

I20 ข้ันตอนการขออนุญาตเพือ่ยืม
ทรัพยส์ินของราชการไปใช้
ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มี
ความสะดวก มากน้อยเพียงใด 

61.14 ควรมีแบบฟอร์มการยมื
ทรัพยส์ิน 

มีแบบฟอร์มการยมืทรพัย์สิน
และเผยแพรบ่นเว็บไซต์เพื่อให้
สามารถดาวน์โหลดไปใช้และ
สามารถส่งหลกัฐานการยมืทาง
ออนไลน์ได ้

เผยแพร่แบบฟอรม์การยืมทรัพยส์ิน
เผยแพร่บนเว็บไซต์ ส านักงาน
อธิการบดเีพื่ออ านวยความสะดวก
ให้กับหน่วยงาน 

ทุกหน่วยงาน 



ประเด็นการประเมิน 
ผลประเมิน 
(ร้อยละ) 

แนวทางยกระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินในปีถัดไปจาก
คณะกรรมการด าเนินงาน ITA 

โครงการ/กิจกรรม รายงานผล ผู้รับผิดชอบ 

I21 กรณีที่ต้องมกีารขอยืม
ทรัพยส์ินของราชการไปใช้ปฏบัติ
งาน บุคลากรในหน่วยงานของ
ท่าน มีการขออนญุาตอย่างถูกต้อง 
มากน้อยเพียงใด 

79.60     

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของ
หน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้
ทรัพยส์ินของราชการที่ถูกตอ้ง 
มากน้อยเพียงใด 

71.06 ควรมีการเผยแพร่ข้ันตอน
เกี่ยวกับการใช้ทรพัย์สิน 

เผยแพร่ข้ันตอนและ
แบบฟอร์มการยืมบนเว็บไซต์
หน่วยงาน 

แจ้งพีจู่ น าข้ึนเว็บ สนอ. ทุกหน่วยงาน 

I24 หน่วยงานของท่าน มีการ
ก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพยส์ินของราชการ เพื่อป้องกัน
ไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรอืพวกพ้อง  
มากน้อยเพียงใด 

71.49 ควรมีเจ้าหน้าที่ควบคุม
ทรัพยส์ินของแตล่ะส่วนงาน 

หน่วยงานแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ควบคุมดูแลทรพั์ของส่วนงาน 

มีเจ้าหน้าทีบ่รหิารงานทั่วไปดูแล
ทรัพยส์ินของหน่วยงานคณะ ส านัก/
สถาบัน 

ทุกหน่วยงาน 

I27 ปัญหาการทจุริตในหน่วยงาน
ของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อย
เพียงใด 

73.59 ควรมีการเผยแพร่รายงานการ
แก้ปัญหาและการปอ้งกันการ
ทุจริตให้ทราบอย่างทั่วถึง 

-จัดท ารายงานการปอ้งกันการ
ทุจริตและเผยแพร่สู่
สาธารณชน 

https://www.aru.ac.th/complaint
/pdf/20200507150035.pdf 

งานนิติกร 



ประเด็นการประเมิน 
ผลประเมิน 
(ร้อยละ) 

แนวทางยกระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินในปีถัดไปจาก
คณะกรรมการด าเนินงาน ITA 

โครงการ/กิจกรรม รายงานผล ผู้รับผิดชอบ 

I28 หน่วยงานของท่าน มีการ
ด าเนินการดังตอ่ไปนี้ ต่อการทุจริต
ในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 
   -เผ้าระวังการทจุริต 
   -ตรวจสอบการทจุริต 
   -ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการ
ทุจริต 

79.31 มีการแต่งตัง้คณะกรรมการ
รับผิดชอบ 

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัย
และติดตามประเมินผล 

จัดท ารายงานผลการสอบวินัย งานนิติการ 

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

76.63 ควรมีระบบก ากับติดตามการ
ป้องกันการทจุริต 

-มีหน่วยงานก ากับติดตามการ
ป้องกันการทจุริตโดยงานนิติ
การ 

จัดท ารายงานการป้องกันการทุจริต 
https://www.aru.ac.th/complaint
/pdf/20200507150035.pdf 

งานนิติการ 

I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการ
ทุจริตที่จะเกิดข้ึนในหน่วยงานของ
ท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อ
ประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 
สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐาน

71.69 ควรช้ีแจงรายละเอียดช่องทาง
การรบัข้อรอ้งเรียน 

-ประชุมช้ีแจงช่องทางการรับ
ข้อร้องเรียนในคราวการ
ประชุมประจ าภาคเรียน 

ประชุมประจ าภาคเรียนทุกภาค 
https://www.aru.ac.th/photogall
ery/detail.php?id=131 

ส านักงานอธิการบด ี



ประเด็นการประเมิน 
ผลประเมิน 
(ร้อยละ) 

แนวทางยกระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินในปีถัดไปจาก
คณะกรรมการด าเนินงาน ITA 

โครงการ/กิจกรรม รายงานผล ผู้รับผิดชอบ 

ได้อย่างสะดวก/สามารถติดตาม
ผลการรอ้งเรียนได/้มั่นใจว่าจะมี
การด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา/
มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มี
ผลกระทบต่อตนเอง 
E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่าน
ติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่
ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มาก
น้อยเพียงใด โปร่งใสเป็นไปตาม
ข้ันตอนที่ก าหนด/โปรง่ใสเป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

75.25 ควรส่งเสริมใหบุ้คลากรบริการ
กับผูม้าติดต่ออย่างเท่าเทียมกัน  

- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายใต้การจัดการความรู้ KM 
เรื่อง เทคนิคการบรกิารที่ด ี

-รายงานผลกิจกรรมประกาศเจตจ านง
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมิน
คุณธรรมและความโปรง่ใส 
-กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
ส านักงานอธิการบด ี

- คณะกรรมการ KM 
หน่วยงาน 

E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่าน
ติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่
ท่าน กับผูม้าติดต่ออื่นๆ อย่างเท่า
เทียมกันมากน้อยเพียงใด 

69.36     

E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่าน
ติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนินการ/ให้บริการแกท่่านอย่าง

72.74 เจ้าหน้าที่ผู้ให้ข้อมลูควรแม่นย า
ในข้อมูลและมีความรอบรู้ใน
ส่วนงานทีจ่ าเป็นและเกี่ยวข้อง  

- จัดสรรทุนพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 

จัดสรรทุนส าหรบัพัฒนาบุคลากรไว้ใน
แผนปฏิบัตริาชการประจ าทุก
ปีงบประมาณ 

งานบรหิารงาน
ทรัพยากร 



ประเด็นการประเมิน 
ผลประเมิน 
(ร้อยละ) 

แนวทางยกระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินในปีถัดไปจาก
คณะกรรมการด าเนินงาน ITA 

โครงการ/กิจกรรม รายงานผล ผู้รับผิดชอบ 

ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือ
บิดเบอืนข้อมลู มากน้อยเพียงใด 
E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการ
ด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์
ของประชาชนและส่วนรวมเป็น
หลัก มากน้อยเพียงใด 

68.85 ควรมีแนวทางสง่เสรมิให้
เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วน
ตน 

-ประชุมช้ีแจงและพบปะ
บุคลากรทั้ง 2 สาย ในคราว
การประชุมประจ าภาคเรียน 

ประชุมประจ าภาคเรียน 1/2562 งานบรหิารงาน
ทรัพยากร 

E6 การเผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มลีักษณะ
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด เข้าถึง
ง่าย ไม่ซับซอ้น/มีช่องทาง
หลากหลาย 

73.37 ควรมีการประชาสัมพันธ์หรือ
สื่อสารในช่องทางการติดต่อแก่
ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียให้ทราบโดย
ทั่วถึง 

-เผยแพรผ่ลการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยบนเว็บไซต ์

เผยแพร่ผลการด าเนินงานตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย 

งานสื่อสารองค์กร 

E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการ
เผยแพร่ผลงานหรอืข้อมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบอย่าง
ชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

67.89     

ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรบัปรุงการ
ท างาน 

     

E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่
ท่านติดต่อ มีการปรับปรงุคุณภาพ

79.01 ควรสร้างเครือ่งมือส ารวจความ
พึงพอใจในการใหบ้รกิารแล้ว

-จัดท าแบบสอบถามออนไลน์
ส าหรับผู้มาติดต่อเพื่อน าผลมา

จัดท ารายงานผลความพึงพอใจและน า
ผลไปปรบัปรุงการท างาน 

ทุกหน่วยงาน 



ประเด็นการประเมิน 
ผลประเมิน 
(ร้อยละ) 

แนวทางยกระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินในปีถัดไปจาก
คณะกรรมการด าเนินงาน ITA 

โครงการ/กิจกรรม รายงานผล ผู้รับผิดชอบ 

การปฏิบัตงิาน/การให้บริการให้ดี
ข้ึนมากน้อยเพียงใด 

น าข้อเสนอแนะที่ได้มา
ปรับปรงุวิธีการและข้ันตอน
การใหบ้ริการเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพการให้บริการ 

ปรับปรงุข้ันตอนการท างาน 

E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการ
ปรับปรงุวิธีการและข้ันตอนการ
ด าเนินงาน/การให้บริการดีข้ึน 
มากน้อยเพียงใด 

67.89  -ควรมีการจัดกจิกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อปรับปรงุ
ผลการใหบ้รกิาร 

-ส านักงานอธิการบดีจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 
2563 ห้อง 317  

ส านักงานอธิการบด ี

E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิด
โอกาสให้ผูร้ับบรกิาร ผูม้าติดต่อ 
หรือผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมี
ส่วนร่วมในการปรบัปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงาน/การให้บริการของ
หน่วยงานได้ดีข้ึน มากน้อยเพียงใด 

79.10 ควรสร้างเครือ่งมือส ารวจความ
พึงพอใจในการใหบ้รกิารแล้ว
น าข้อเสนอแนะที่ได้มา
ปรับปรงุวิธีการและข้ันตอน
การใหบ้ริการเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพการให้บริการ 

   

E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการ
ปรับปรงุการด าเนินงาน/การ
ให้บรกิาร ใหม้ีความโปรง่ใสมาก
ข้ึน มากน้อยเพียงใด 

69.19 ควรสร้างเครือ่งมือส ารวจความ
พึงพอใจในการใหบ้รกิารแล้ว
น าข้อเสนอแนะที่ได้มา
ปรับปรงุวิธีการและข้ันตอน
การใหบ้ริการเพื่อเพิม่

-จัดท าแบบสอบถามออนไลน์
ส าหรับผู้มาติดต่อเพื่อน าผลมา
ปรับปรงุข้ันตอนการท างาน 

จัดท ารายงานความพึงพอใจของ
ผู้รบับริการ 

กองบริการการศึกษา 



ประเด็นการประเมิน 
ผลประเมิน 
(ร้อยละ) 

แนวทางยกระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินในปีถัดไปจาก
คณะกรรมการด าเนินงาน ITA 

โครงการ/กิจกรรม รายงานผล ผู้รับผิดชอบ 

ประสิทธิภาพการให้บริการ 

 
 


