
ล ำดับ ตัวช้ีวัด ปี 63
ข้อเสนอแนะจำก

คณะกรรมกำร ITA
หน่วยงำนเจ้ำภำพ

แผนพัฒนำ/ปรับปรุงกำร

ด ำเนินงำน

แบบส ำรวจ IIT 86.59
ตัวช้ีวัดท่ี 1 กำรปฏิบัติหน้ำท่ี 91.46

1 I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้ท่ีมาติดต่อ ตามประเด็น

ดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด

87.70  - ควรจัดท าข้ันตอนการปฏิบัติงาน

 - ควรประชาสัมพันธ์ข้ันตอนการ

ปฏิบัติงานผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้

ผู้รับบริการทราบ

โปร่งใสเป็นไปตามข้ันตอนท่ีก าหนด 88.77

โปร่งใสเป็นไปตามระยะท่ีก าหนด 86.63

2 I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อท่ัว ๆ ไป กับผู้มา

ติดต่อท่ีรู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด

86.26  - มีแนวทางการปฏิบัติงานให้บริการ

 - ประชาสัมพันธ์แนวทางการ

ปฏิบัติงานการให้บริการแก่ผู้ให้

บริการถือปฏิบัติ  ผ่านทางช่องทางท่ี

หลากหลาย

กองบริหารงานบุคคล

3 I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปน้ี 

อย่างไร

86.85  - มีแนวทางการปฏิบัติงานให้บริการ

 - ประชาสัมพันธ์แนวทางการ

ปฏิบัติงานการให้บริการแก่ผู้ให้

บริการถือปฏิบัติ  ผ่านทางช่องทางท่ี

หลากหลาย

มุ่งผลส าเร็จของงาน 89.62

ให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว 84.32

พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 86.63

4 I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับส่ิงดังต่อไปน้ี จากผู้มาติดต่อ เพ่ือแลกกับ

การปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่

95.91  - มีแนวทางการปฏิบัติงานให้บริการ

 - ประชาสัมพันธ์แนวทางการ

ปฏิบัติงานการให้บริการแก่ผู้ให้

บริการถือปฏิบัติ   ผ่านทางช่องทาง

ท่ีหลากหลาย

 - เผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณในการ

ท างานและเน้นย ้าให้บุคลากรปฏิบัติ

ตามคู่มือ

เงิน 95.81

ทรัพย์สิน 96.11

ประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีอาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 95.81

5 I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ท่ีให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตาม

ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคมแล้ว 

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับส่ิงดังต่อไปน้ี หรือไม่

96.01  - มีแนวทางการปฏิบัติงานให้บริการ

 - ประชาสัมพันธ์แนวทางการ

ปฏิบัติงานการให้บริการแก่ผู้ให้

บริการถือปฏิบัติ  ผ่านทางช่องทางท่ี

หลากหลาย

 - เผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณในการ

ท างานและเน้นย ้าให้บุคลากรปฏิบัติ

ตามคู่มือ

เงิน 95.81

ทรัพย์สิน 95.81

ประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีอาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 96.41

กองบริหารงานบุคคล 1.  ก าหนดข้ันตอนหรือแนวปฏิบัติ พร้อม

ก าหนดระยะเวลาการให้บริการตามภารกิจ

ของหน่วยงาน

2.  เผยแพร่ข้ันตอนหรือแนวปฏิบัติ 

ระยะเวลาการด าเนินงานแก่ผู้มาติดต่อผ่าน

เว็บไซต์หน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา และช่องทางอ่ืน ๆ

กองบริหารงานบุคคล

กองบริหารงานบุคคล

กองบริหารงานบุคคล

ผลกำรวิเครำะห์กำรด ำเนินงำนตัวช้ีวัดท่ี 1-10 ปีงบประมำณ พ.ศ.2563

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ (จ ำแนกรำยประเด็นค ำถำม)

1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ.2555

  - คู่มือจรรยาบรรณส าหรับบุคลากร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฉบับ

แก้ไข พ.ศ.2562)

2.  เผยแพร่ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา เร่ืองนโยบายการป้องกันและ

ต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน 

และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

3. เผยแพร่แนวทางการตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีตามกระบวนการ

ปฏิบัติงาน

4.  ติดตามการเผยแพร่ประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เร่ือง 

นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

การให้หรือรับสินบน และการป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน/แนวทางการ

ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีตาม

กระบวนการปฏิบัติงาน

เพ่ือจัดท ำมำตรกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564



ล ำดับ ตัวช้ีวัด ปี 63
ข้อเสนอแนะจำก

คณะกรรมกำร ITA
หน่วยงำนเจ้ำภำพ

แผนพัฒนำ/ปรับปรุงกำร

ด ำเนินงำน
6 I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้ส่ิงดังต่อไปน้ี แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน 

เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่

96.01  - จัดท าแนวทางการปฏิบัติงาน

ให้บริการ

 - ประชาสัมพันธ์แนวทางการ

ปฏิบัติงานการให้บริการแก่ผู้ให้

บริการถือปฏิบัติ  ผ่านทางช่องทางท่ี

หลากหลาย

 - เผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณในการ

ท างานและเน้นย ้าให้บุคลากรปฏิบัติ

ตามคู่มือ

เงิน 96.41

ทรัพย์สิน 96.41

ประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีอาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 95.21

ตัวช้ีวัดท่ี 2 กำรใช้งบประมำณ 82.13

7 I7 ท่านรู้เก่ียวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ของหน่วยงานของท่าน มากน้อย

เพียงใด

71.41  -ทุกหน่วยงานควรส่ือสารแผนการใช้

จ่ายงบประมาณให้กับบุคลากรทราบ

กองนโยบายและแผน

8 I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงประเด็นดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด 86.97  - ทุกหน่วยงานควรมีการรายงานผล

ความคุ้มค่า/คุ้มทุนให้บุคลากร

รับทราบ

คุ้มค่า 86.71

ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีต้ังไว้ 87.23

9 I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อย

เพียงใด

85.07 กองนโยบายและแผน

10 I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน ท่ีเป็นเท็จ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่า

วัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด

87.97  - ควรมีการเผยแพร่ประกาศ

เก่ียวกับการเบิกจ่าย การใช้

งบประมาณให้บุคลากรรับทราบ

กองคลัง 1. เผยแพร่ประกาศการเบิกจ่าย

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท 

เร่ือง การก าหนดประเภทราจ่ายและ

เง่ือนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

- ระเบียบกระทรวงกรคลั ว่าด้วยการ

เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ

เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

- ข้ันตอนการตรวจสอบเอกสาร

11 I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซ้ือจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะ

ดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด

84.00  - ควรมีการเผยแพร่ พรบ.การจัดซ้ือ

จัดจ้าง พ.ศ.2560 และท่ีเก่ียวข้องให้

บุคลากรรับทราบ

- ควรมีการจัดท าข้ันตอนการจัดซ้ือ

จัดจ้าง (ให้เข้าใจง่าย) เผยแพร่ให้

บุคลากรรับทราบ

กองคลัง 1. เผยแพร่การประกวดราคาการจัดซ้ือจัด

จ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย

การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ.2560 ให้ผู้เก่ียวข้องทราบ

กองบริหารงานบุคคล

1. ส่งเสริมหน่วยงานส่ือสารแผนและผลการ

ใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564 ทุกเดือนให้กับบุคลากร

2. เผยแพร่เผนและผลการใช้จ่าย

งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 ระดับมหาวิทยาลัยให้กับบุคลากรผ่าน

ระบบ E-Office

3.  ติดตามและก ากับให้หน่วยงานใช้จ่าย

งบประมาณตรงตามวัตถุประสงค์และเกิด

ความคุ้มค่า

4. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและ

ผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564 ให้กับบุคลากร

กองนโยบายและแผน



ล ำดับ ตัวช้ีวัด ปี 63
ข้อเสนอแนะจำก

คณะกรรมกำร ITA
หน่วยงำนเจ้ำภำพ

แผนพัฒนำ/ปรับปรุงกำร

ด ำเนินงำน
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 86.76  - ควรมีการติดตามการด าเนินงาน

ตามข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ้าง ตาม

ข้ันตอนทีส่ือสาร

กองคลัง 2. ด าเนินการติดตามตรวจสอบผลการ

ด าเนินการโดยฝ่ายพัสดุ กองคลัง

3. ตรวจสอบประวัติผู้ย่ืนเสนอราคาว่ามี

ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่

4. การจัดซ้ือจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง

และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

5. ตรวจสอบผลการด าเนินการได้ท่ีฝ่าย

พัสดุ กองคลัง

เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหน่ึง 81.24

12 I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใช้จ่าย

งบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด

77.35  - ควรจัดท ารายงานงบประมาณแต่

ละส่วนและแจ้งให้บุคลากรทราบ

สอบถาม 79.14

ทักท้วง 77.18

ร้องเรียน 75.75

ตัวช้ีวัดท่ี 3 กำรใช้อ ำนำจ 88.11

13 I13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 84.59 ทุกหน่วยงานควรมีการประชุมเพ่ือ

มอบหมายงาน

กองบริหารงานบุคคล

14 I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง 

มากน้อยเพียงใด

83.97 กองบริหารงานบุคคล

15 I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้

ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด

83.44 กองบริหารงานบุคคล 1. ระเบียบและประกาศกองทุนพัฒนา

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2. ทุกหน่วยงานควรเลิกบุคลากรให้มีความ

เหมาะสมกับโครงการ/กิจกรรม

16 I16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาส่ังการให้ท าธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 92.04 กองบริหารงานบุคคล

17 I17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาส่ังการให้ท าในส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง หรือมีความเส่ียงต่อการทุจริต 

มากน้อยเพียงใด

94.74 กองบริหารงานบุคคล

18 I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด 89.88

ถูกแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ 88.96

มีการซ้ือขายต าแหน่ง 93.51

เอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 87.18

1. การท าข้อตกลงร่วมกันก่อนการ

ปฏิบัติงาน

2. การประเมินผลปฏิบัติราชการประจ าปี

งบประมาณ (2 คร้ัง/ปีงบประมาณ) ตาม

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณและคุณภาพ

3. ทุกหน่วยงานควรมีการประชุมบุคลากร

เพ่ือมอบหายงาน

1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ.2555

  - คู่มือจรรยาบรรณส าหรับบุคลากร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฉบับ

แก้ไข พ.ศ.2562)

2.  จัดท าบันทึกต้อความติดตามการ

ร้องเรียนจากคณะกรรมการจรรยาบรรณ

กองบริหารงานบุคคล

กองคลัง 1. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณให้

บุคลากรได้รับทราบ เดือนละ คร้ัง

2. สรุปฎีกาเบิกจ่ายเงินท่ีแก้ไขเอกสารไม่

ถูกต้อง

3. ด าเนินการเป็นไปตามระเบียบท่ีก าหนด 

เช่น กรณีจัดซ้ือจัดจ้าง หากมีการร้องเรียน

ต้องตอบข้อร้องเรียนให้เรียบร้อยก่อนจึงจะ

สามารถด าเนินการข้ันตอนต่อไปได้ โดย

ระเบียบ



ล ำดับ ตัวช้ีวัด ปี 63
ข้อเสนอแนะจำก

คณะกรรมกำร ITA
หน่วยงำนเจ้ำภำพ

แผนพัฒนำ/ปรับปรุงกำร

ด ำเนินงำน
ตัวช้ีวัดท่ี 4 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 84.52

19 I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือ

น าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด

92.69  - ควรทบทวนข้ันตอนการยืมคืนหรือ

การใช้ทรัพยากรร่วมกัน

 - ประชาสัมพันธ์ข้ันตอนการยืมคือ

หรือการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้

บุคลากรทราบ

กองกลาง

20 I20 ข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของ

ท่าน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด

73.07

21 I21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน

 มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด

85.91

22 I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขอ

อนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด

91.27

23 I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เก่ียวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการท่ีถูกต้อง 

มากน้อยเพียงใด

78.24

24 I24 หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือ

ป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด

85.9

ตัวช้ีวัดท่ี 5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 86.76

25 I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความส าคัญ กับการต่อต้านการทุจริต มากน้อย

เพียงใด

89.06 กองบริหารงานบุคคล 1. ประกาศเจตจ านงการปฏิบัติตาม

นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

บริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา โดยอธิการบดี

2. ประชุมมอบนโยยายประจ าปีงบประมาณ

 (2 คร้ัง/ปี)

3. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

4. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วย

จรรยาบรรณบุคลากร พ.ศ.2555

5. จัดท าบันทึกข้อความติดตามการ

ร้องเรียนจากคณะกรรมการจรรยาบรรณ

6.  แนวทางรับเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 

ประพฤติมิชอบ 

26 I26 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการ ดังต่อไปน้ี หรือไม่ 93.98  - ควรมีการทบทวนนโยบาย/

มาตรการป้องกันการทุจริตในทุกปี

ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 94.75  - ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้

ผู้เก่ียวข้องรับทราบแนวทางฯ 

แผนปฏิบัติการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต

จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 93.21

27 I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด 82.18 กองบริหารงานบุคคล

28 I28 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการดังต่อไปน้ี ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อย

เพียงใด

86.44

เฝ้าระวังการทุจริต 86.28

ตรวจสอบการทุจิต 86.60

ลงโทษทางวินัย 86.45

29 I29 หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ท้ังภายในและ

ภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อย

เพียงใด

85.48 หน่วยตรวจสอบภายใน

30 I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตท่ีจะเกิดข้ึนในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิด

เห็นต่อประเด็นดังต่อไปน้ี อย่างไร

83.38 กองบริหารงานบุคคล

สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก 83.44

สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ 83.75

ม่ันใจว่าจะมีการด าเนินการอย่างตรงไหตรงมา 83.54

ม่ันใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 82.81

1. ก าหนดข้ันตอนการยืมคืนอุปกรณ์

2. ประชาสัมพันธ์ข้ันตอนการยืมคืนอุปกรณ์

3. จัดให้มีช่องทางการให้บริการอย่างท่ัวถึง

ส านักงานอธิการบดี

กองบริหารงานบุคคล



ล ำดับ ตัวช้ีวัด ปี 63
ข้อเสนอแนะจำก

คณะกรรมกำร ITA
หน่วยงำนเจ้ำภำพ

แผนพัฒนำ/ปรับปรุงกำร

ด ำเนินงำน

แบบส ำรวจ EIT 85.69
ตัวช้ีวัดท่ี 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน 85.27

31 E1 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็น

ดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด

80.71

โป่รงใสเป็นไปตามข้ันตอนท่ีก าหนด 80.22

โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 81.21

32 E2 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออ่ืน ๆ 

อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด

82.96  - ควรใช้ช่องทางหลากหลายในการ

เผยแพร่แนวทางการปฏิบัติงาน

 - พัฒนาการด าเนินงาน/การ

ให้บริการของหน่วยงาน โดยเปิด

โอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วม

เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงาน การ

บริการให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุง

วิธีการและข้ันตอนการท างานให้ดีข้ึน

ส านักงานอธิการบดี 1.  เพ่ิมช่องทางในการติดต่อส่ือสารกับ

ผู้รับบริการ

2.  ปรับปรุงข้ันตอนการให้บริการ

3.  ส่งเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการเข้าอบรม

เก่ียวกับการให้บริการท่ีดี

33 E3 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเก่ียวกับการด าเนินการ/ให้บริการแก่ท่าน

อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด

84.37 ส านักงานอธิการบดี

34 E4 ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อร้องขอให้

จ่ายหรือให้ส่ิงดังต่อไปน้ี เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ 

หรือไม่

95.74

เงิน 94.74

ทรัพย์สิน 96.49

ประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีอาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 95.98

35 E5 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและ

ส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด

82.58 ส านักงานอธิการบดี

ตัวช้ีวัดท่ี 7 ประสิทธิภำพกำรส่ือสำร 85.93

36 E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด 82.42

เข้าถึงง่าย 81.88

มีช่องทางหลากหลาย 82.95

37 E7 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบอย่าง

ชัดเจน มากน้อยเพียงใด

82.88 ส านักวิทยบริการฯ

38 E8 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเก่ียวกับการด าเนินงาน/

การให้บริการ หรือไม่

93.24  - ควรมีช่องทางท่ีหลากหลายและให้

ผู้รับริการสามารถเข้าถึงได้ง่าย

 - ควรมีการประชาสัมพันธ์ช่องทาง  

ให้ผู้รับบริการทราบ

 - ควรมีการช้ีแจง/ตอบข้อซักถาม

จากผู้รับบริการผ่านช่องทางต่างๆ

กองกลาง 1. จัดท าช่องทางการรับฟังค าติชม/ความติด

เห็นเก่ียวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ

ท่ีหลากหลาย

2.  ประชาสัมพันธ์ช่องทางต่างๆ ให้

ผู้รับบริการรับทราบ

3.  ตอบข้อซักถามด้วยความถูกต้อง 

รวดเร็วผ่านช่องทางต่าง ๆ

39 E9 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการช้ีแจงและตอบค าถาม เม่ือมีข้อกังวลสงสัยเก่ียวกับการ

ด าเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด

84.27 กองกลาง

40 E10 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีใน

หน่วยงานหรือไม่

86.85  - ควรมีช่องทางท่ีหลากหลายและให้

ผู้รับริการสามารถเข้าถึงได้ง่าย

 - ควรมีการประชาสัมพันธ์ช่องทาง  

ให้ผู้รับบริการทราบ

 - ควรมีการช้ีแจง/ตอบข้อซักถาม

จากผู้รับบริการผ่านช่องทางต่างๆ

 - ควรมีมาตรการรักษาความลับของ

ผู้ร้องเรียน

กองกลาง 1. จัดท าช่องทางการรับฟังค าติชม/ความติด

เห็นเก่ียวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ

ท่ีหลากหลาย

2.  ประชาสัมพันธ์ช่องทางต่างๆ ให้

ผู้รับบริการรับทราบ

3.  ตอบข้อซักถามด้วยความถูกต้อง 

รวดเร็วผ่านช่องทางต่าง ๆ

ตัวช้ีวัดท่ี 8 กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 85.86

41 E11 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การ

ให้บริการให้ดีข้ึนมากน้อยเพียงใด

83.43 กองนโยบายและแผน

ส านักวิทยบริการฯ

กองนโยบายและแผน

ส านักงานอธิการบดี



ล ำดับ ตัวช้ีวัด ปี 63
ข้อเสนอแนะจำก

คณะกรรมกำร ITA
หน่วยงำนเจ้ำภำพ

แผนพัฒนำ/ปรับปรุงกำร

ด ำเนินงำน
42 E12 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและข้ันตอนการด าเนินงาน/การให้บริการ

ดีข้ึน มากน้อยเพียงใด

83.2 กองนโยบายและแผน

43 E13 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้

เกิดความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน หรือไม่

95.49 ส านักวิทยบริการฯ 1. จัดท าเว็บไซต์ช่องทางการติดต่อส่ือสาร

เพ่ิมเติม ผ่านหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา

2. ปรับเปล่ียนรูปแบบเว็บไซต์ ในการ

เข้าถึงการร้องเรียนร้องทุกข์และถามตอบ 

ให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงได้ง่าย

3.  รวบรวมเมนูส าหรับเข้าใข้งานหรือเข้า

ไปตรวจสอบข้อมูลเก่ียวกับการตรวจ

ประเมิน ITA บนเว็บไซต์มหาวิยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา เพ่ือสะดวกง่ายต่อการ

เข้าถึงข้อมูล

44 E14 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้า

ไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีข้ึน มาก

น้อยเพียงใด

82.43 กองพัฒนานักศึกษา

45 E15 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใส

มากข้ึน มากน้อยเพียงใด

84.76 ส านักงานอธิการบดี

แบบ OIT 98.89
ตัวช้ีวัดท่ี 9 กำรเปิดเผยข้อมูล 97.78

ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพ้ืนฐำน

1. ข้อมูลพ้ืนฐำน

46 O1 โครงสร้างหน่วยงาน 100

47 O2 ข้อมูลผู้บริหาร 100

48 O3 อ านาจหน้าท่ี 100

49 O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 100

50 O5 ข้อมูลการติดต่อ 100

51 O6 กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 100

2. กำรประชำสัมพันธ์

52 O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 100

3.  กำรปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

53 O8 Q&A 0  - ควรมีช่อง Q&A ให้กับผู้ใช้บริการ

 - ช่องทาง Q&A เข้าถึงง่าย

ส านักวิทยบริการฯ 1.ปรับเปล่ียนรูปแบบเว็บไซต์ ในการเข้าถึง

การร้องเรียนร้องทุกข์และถามตอบ ให้

ผู้ใช้บริการเข้าถึงได้ง่าย54 O9 Social Network 100 ส านักวิทยบริการฯ

ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.2 กำรบริหำรงำน

4. แผนด ำเนินงำน

55 O10 แผนด าเนินงานประจ าปี 100 กองนโยบายและแผน

56 O11 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน 100 กองนโยบายและแผน

57 O12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 100 กองนโยบายและแผน

5. กำรปฏิบัติงำน

58 O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 100 กองนโยบายและแผน

6. กำรให้บริกำร

59 O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 100 กองบริการการศึกษา

60 O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 100 ส านักงานอธิการบดี

61 O16 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ 100 ส านักงานอธิการบดี

62 O17 E–Service 100 กองบริการการศึกษา

ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.3 กำรบริหำรเงินงบประมำณ

7. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี

63 O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 100 กองนโยบายและแผน

64 O19 รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน 100 กองนโยบายและแผน

65 O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 100 กองนโยบายและแผน

8. กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ

66 O21 แผนการจัดซ้ือจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 100 กองคลัง

67 O22 ประกาศต่างๆ เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 100 กองคลัง

68 O23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 100 กองคลัง

69 O24 รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี 100 กองคลัง

ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.4 กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล



ล ำดับ ตัวช้ีวัด ปี 63
ข้อเสนอแนะจำก

คณะกรรมกำร ITA
หน่วยงำนเจ้ำภำพ

แผนพัฒนำ/ปรับปรุงกำร

ด ำเนินงำน
9. กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

70 O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 100 กองบริหารงานบุคคล

71 O26 การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 100 กองบริหารงานบุคคล

72 O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 100 กองบริหารงานบุคคล

73 O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี 100 กองบริหารงานบุคคล

ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.5 กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส

10. กำรจัดกำรเร่ืองร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ

74 O29 แนวปฏิบัติการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ 100 กองบริหารงานบุคคล

75 O30 ช่องทางแจ้งเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 100 กองบริหารงานบุคคล

76 O31 ข้อมูลเชิงสถิติเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 100 กองบริหารงานบุคคล

11. กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม

77 O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 100   ควรมีช่องทางการรับฟังความ

คิดเห็นท่ีหลากหลายให้ผู้รับบริการ

เลือกแสดงความคิดเห็น

กองพัฒนานักศึกษา

78 O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วม

แลกเปล่ียนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล)

100 กองพัฒนานักศึกษา

ตัวช้ีวัดท่ี 10 กำรป้องกันกำรทุจริต 100

ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 10.1 กำรด ำเนินกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริต

12. เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร

79 O34 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 100 กองบริหารงานบุคคล

30 O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 100 กองบริหารงานบุคคล

13. กำรประเมินควำมเส่ียงเพ่ือกำรป้องกันกำรทุจริต

80 O36 การประเมินความเส่ียงการทุจริตประจ าปี 100 กองนโยบายและแผน

81 O37 การด าเนินการเพ่ือจัดการความเส่ียงการทุจริต 100 กองนโยบายและแผน

14. กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร

82 O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 100 กองนโยบายและแผน

15. แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต

83 O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี 100 ส านักงานอธิการบดี

84 O40 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน 100 ส านักงานอธิการบดี

85 O41 รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี 100 ส านักงานอธิการบดี

ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 10.2 มำตรกำรภำยในเพ่ือป้องกันกำรทุจริต

86 16. มำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกันกำรทุจริตภำยในหน่วยงำน

87 O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 100 ส านักงานอธิการบดี

88 O43 การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 100 ส านักงานอธิการบดี


