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ค าน า 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด า เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 

Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน ภาครัฐ 

กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าข้อมูลผลการประเมิน  

รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของ หน่วยงานได้อย่าง เหมาะสมเพื่อ

แสดง ให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้าน การป้องกันและ

ปราบปราม การทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐาน การด าเนินงาน

ตามหลักธรรมาภิบาล  ( Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติ และระดับสากล 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ ฉบับนี้ 

ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชีว้ัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่  

1) การปฏิบัติหนา้ที่  

2) การใชง้บประมาณ  

3) การใชอ้ านาจ 

4) การใชท้รัพย์สินของราชการ 

5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

6) คุณภาพการด าเนินงาน 

7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

8) การปรับปรุงระบบการท างาน  

9) การเปิดเผยข้อมูล 

10) การป้องกันการทุจริต  

โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน)Internal) การรับรู้ของผู้มารับการผู้

มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก )External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ

หน่วยงาน )Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบ

ปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 สถาบันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการประเมินครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนส่งเสริมและ

ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุก

หน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและประการส าคัญ คือได้มี

บทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวก

ให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริ)Corruption Perception Index: CPI) 

ของประเทศไทยใหม้ีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึน้ต่อไป 

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  สิงหาคม 2564 



1. หลักการและเหตุผล 

  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา

เครื่องมือ การประเมนิเชงิบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้

หนว่ยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อวา่ “การประเมิน คุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)” ปัจจุบันการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ ที่ส าคัญ

ของ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งถือเป็น

การยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็น 

“มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการโดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน

ภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานใน

ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม  
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2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถาบัน โดยภาพรวมได้คะแนน

เท่ากับ ร้อยละ 88.42 คะแนน ซึ่งถอืว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานระดับ A  

เมื่อพจิาณาตามตัวชีว้ัดพบว่า  

- ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  ได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 100.00  

- ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล   ได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 100.00  

- ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนา้ที ่  ได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ  87.50 

- ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอ้ านาจ   ได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ  86.41 

- ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน  ได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ  80.54  

- ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ  80.36 

- ตัวชี้วัดที่ 2 การใชง้บประมาณ  ได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ  79.45 

- ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน ได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ  79.15 

- ตัวชี้วัดที่ 4 การใชท้รัพย์สินของราชการ ได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ  78.72 

- ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ  74.79 

สรุปได้วา่จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 100.00 คือ  

- ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  

- ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  

จุดที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ าสุดเท่ากับร้อยละ 74.79 คือ  

- ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
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3. การวิเคราะห์ข้อมูล  

จ าแนกตามดัชนีของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการวิเคราะห์

ข้อมลูในแตล่ะตัวช้ีวัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดที่จะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้  

3.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดท่ีได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 80) จ านวน 6 ตัวชี้วัด คอื 

(1) ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100.00  

เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของ

หนว่ยงานใหส้าธารณชนได้รับทราบใน 5 ประเด็น คือ  

(1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ขอ้มูลพืน้ฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  

(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนนิงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ  

(3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัด

จา้งหรอืการจัดหาพัสดุ  

(4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การ

ด าเนนิการตาม นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคล   

(5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้น 

แสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน  

 (2) ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจรติ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100.00  

เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการด าเนินการ

ต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ  

(1) การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมิน

ความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสรา้งวัฒนธรรมองคก์ร และแผนปฏิบัติการป้องกันการ

ทุจรติ  

(2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส

และป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความส าคัญต่อผลการ

ประเมินเพื่อน าไปสู่การจัดการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการก ากับติดตามการ

น าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
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 (3) ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้เท่ากับร้อยละ 87.50  

เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรใน

หน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐานมีความโปร่งใส 

ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามขั้นตอน และระยะเวลาที่ ก าหนดไว้สะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการ

ด าเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐาน ในการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ดีหน่วยงานควร

ให้ความส าคัญมากขึ้นในเรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากรในการ ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วไปกับผู้มาติดต่อที่

รู้จักกันเป็นส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน 

 (4) ตัวชี้วัดท่ี 3 การใช้อ านาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.41  

เป็นคะแนนจากกาประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นใน

หน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส 

ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเทา

เทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่าง

มุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่รับผิดชอบ วึ่งล้วนถือดป็นเอกลักษณะการ

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรมนอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ

พฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรอืประโยชน์อื่นๆ ของบุคลากรอื่นในหน่วยงานทั้งในกรณีที่แลกกับการ

ปฏิบัติหน้าที่ และในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่างๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่กรณี

การให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป้นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับ

สินบนได้ในอนาคต 

(5) ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการด าเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 80.54  

เป็นคะแนนจากการ ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผูม้าติดตอ่หรือผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน

ต่อคุณภาพการด าเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยยึดหลักตามมาตรฐาน 

ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึง

จะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ใหบ้ริการของหน่วยงานแก่ผูร้ับบริการ ผูม้าติดตอ่ หรอืผูม้ีสว่นได้ส่วน

เสียอย่างตรงไปตรงมาไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล วึ่งสะท้อนถีงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และยั ง

ประเมินการรับรู้เกี่ยวกับกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ 

เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย นอกจากนี ้ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการด าเนินงานใน

ภาพรวมของหน่วยงานที่จะต้องค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอิ้อประโยชน์

ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
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(6) ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 80.36  

เป็นคะแนนจากการ ประเมินการรับรู้ของผูร้ับบริการ ผูม้าติดตอ่ หรอืผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียของหน่วยงาน

ต่อประสิทธิภาพการสื่อสารใน ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อ

สาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลายสามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้อง

ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลสาธารณชนรับทราบ 

รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งค าติชมหรือความ

คิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการและมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อสงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี ้ยัง

ประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ใน

หนว่ยงานดว้ย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผูร้ับบริการ ผูม้าติดตอ่ หรอืผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียอย่างมปีระสิทธิภาพ 

3.2 จุดท่ีต้องพัฒนา (ตัวที่วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 80) จ านวน 4 ตัวชี้วัด คอื  

(1) ตัวที่วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 79.45 

 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของ

หนว่ยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงนิงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่อง

ต่างๆ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและ

การตรวจรับพัสดุด้วย นอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการ

ตรวจสอบการใชจ้า่ยงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้  

(2) ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการท างาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 79.15  

เป็นคะแนนจาก การประเมนิการรับรู้ของผูร้ับบริการ ผูม้าติดตอ่ หรอืผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียของหน่วยงาน

ต่อการปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงาน

ของเจ้าหนา้ที่และกระบวนการท างานของหน่วยงานใหด้ียิ่งขึ้น รวมถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน

เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึน้ โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้า

มามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย ทั้งนี้ นอกจาก

หน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุงการ

ด าเนนิงานให้มคีวามโปร่งใสมากขึ้นอกีด้วย  
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(3) ตัวชี้วัดท่ี 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 78.72 

เป็นคะแนนจากการ ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการใน

ประเด็นทีเ่กี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของ

ตนเองหรือน าไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายใน

หน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงานซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่

ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ

ราชการที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ใหบุ้คลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการ

ก ากับดูแลและตรวจสอบการใชท้รัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 

(4) ตัวชี้วัด 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 74.79  

เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของ

หนว่ยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใหค้วามส าคัญของผูบ้ริหารสูงสุดในการตอ่ต้านการทุจรติอย่างจริงจัง 

โดยหน่วยงานควรทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และ

จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการแก้ ไขปัญหาการทุจริติ

ได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่

จะต้องท าให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลกรภายใน ในการ

ร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงาน รวมถึงควรมีกระบวนการเฝ้าระวัง 

ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและ

ภายนอกหนว่ยงานไปปรับปรุงการท างาน เพื่อป้องกันการทุจรติ 
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4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงาน 

 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 2564 จ านวน 88.42 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมิน

ระดับ A หมายถึง หน่วยงานสามารถด าเนินการได้ค่อนข้างครบถ้วน และมีแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินการ

ตามตัวชีว้ัดและหลักเกณฑก์ารประเมิน ITA  โดยมีบางสว่นที่ต้องปรับปรุงหรอืเปิดเผยข้อมูลราวร้อยละ 5-15 

ของตัวช้ีวัดหรอืข้อค าถามทั้งหมด ดังนัน้ หนว่ยงานพงึพิจารณาผลประเมินเพื่อน าไปสู่การพัฒนาในจุดที่ยังคง

เป็นปัญหา โดยหากมีการวางแผนแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คาดหมายได้ว่าหน่วยงานจะสามารถยกระดับ

การด าเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธิผล รวมถึงสามารถสร้างความเชื่อมั่น

ศรัทธา สร้างความไว้วางใจแก่สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป ทั้งนี้ ประเด็นที่ควรมีการเปิดเผย หรือ

บริหารจัดการใหด้ียิ่งขึน้ ได้แก่ 

- เพิ่มการอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานใน

หนว่ยงานของท่าน 

- ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และใหข้้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานของท่าน

มากขึ้น 

- สร้างช่องทางการร้องเรียน การติดตามผลการร้องเรียน และสร้างความมั่นใจในการจัดการการทุจริต 

ตลอดจนปกป้องผูก้ระท าการรอ้งเรียน โดยหากพบการทุจริตในหนว่ยงาน 

- ส่งเสริมให้หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเพิ่มการ

ให้สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน 

- เพิ่มกลไกการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหนว่ยงานให้ดีขึ้น 

- ส่งเสริมการเผยแพร่ขอ้มูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และเพิ่มช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น 

- แก้ไขปัญหาการทุจริตในหนว่ยงานของท่านอย่างจริงจัง 

- ส่งเสริมให้มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการ

ท างาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหนว่ยงาน 

- เพิ่มมาตรการก ากับดูแลและตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้

ประโยชน์สว่นตัว กลุ่ม หรอืพวกพ้อง 

- เพิ่มมาตรการช้ีแจงและตอบค าถาม เมื่อมีขอ้กังวลสงสัยจากประชาชนเกี่ยวกับการด าเนินงานใหชั้ดเจนมาก

ขึน้ 
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- เพิ่มการปรับปรุงวธิีการและ ขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการใหด้ีขึ้น 

- ส่งเสริมการท างานที่ค านงึถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 

- เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ

ด าเนนิงาน/การให้บริการของหนว่ยงานใหด้ีขึน้ 

- เพิ่มมาตรการส่งเสริมให้หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบการทุจริต และ

ลงโทษทางวินัยอย่างจริงจังเมื่อพบการทุจริต 

- ส่งเสริมการใหค้วามรูเ้กี่ยวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านในการใช้ทรัพย์สนิของราชการที่ถูกต้อง 

- เพิ่มมาตรการก ากับใหเ้จ้าหนา้ที่ของหนว่ยงานใหบ้ริการประชาชนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

- พึงใหค้วามส าคัญกับการพัฒนาพฤติกรรมการมุ่งเน้นผลส าเร็จของงาน การให้ความส าคัญกับงานมากกว่า

ธุระส่วนตัว และความพร้อมรับผิดรับชอบหากความผิดพลาดเกิดจากตนเองของบุคลากรในหน่วยงานของ

ท่านมากขึ้น 

- ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานหรอืข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจนมากขึ้น 

- ให้ตรวจสอบว่าบุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่

รู้จักเป็นการสว่นตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด  

- เพิ่มมาตรการก ากับติดตามการท างานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการท างานอย่างตรงไปตรงมา  ไม่

ปิดบังหรอืบิดเบือนข้อมูล 

- ก ากับติดตามการท างานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานว่ามีการติดต่อ ปฏิบัติงาน และให้บริการแก่ประชาชน

เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด 

- เพิ่มการก ากับติดตาม ถ้ามีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน 

ต้องมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง 

- พัฒนากระบวนการการคัดเลือกผู้เข้ารับ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็น

ธรรม 

- เพิ่มกลไกก ากับให้หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงความคุ้มค่า และไม่บิดเบือน

วัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ 

- ให้ตรวจสอบว่าประเด็นการปฏิบัติงานให้บริการแก่ผู้อื่นว่าเป็นไปตามขั้นตอนหรือระยะเวลาที่ก าหนดมาก

น้อยเพียงใด 

- เพิ่มความตระหนักของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่านโดยต้องให้ความส าคัญ กับการต่อต้านการ

ทุจรติอย่างจริงจัง 
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- ส่งเสริมให้มีการมอบหมายงานตามต าแหน่งหน้าที่จาก ผูบ้ังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 

- ส่งเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง  
จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

ประจ าปี 2564” ที่ก าหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป 

ภายในปี 2565 พบว่า ผลคะแนนการประเมินหน่วยงานของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จาก 3 แบบวัด  คือ 1)

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  : IIT  2)แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก : EIT 

3)แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ : OIT จ านวนทั้งสิน้ 10 ตัวชี้วัด  

มีแบบวัดที่มคีะแนนผ่านเกณฑเ์ป้าหมายร้อยละ  85 คะแนนขึน้ไป จ านวน 4 ตัวชี้วัด 

- ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  ได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 100.00  

- ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล   ได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 100.00  

- ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนา้ที ่  ได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ  87.50 

- ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอ้ านาจ   ได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ  86.41 

ส่วนแบบวัดที่มคีะแนนต่ ากว่าเกณฑเ์ป้าหมายร้อยละ 85 คะแนน จ านวน 6 ตัวช้ัวัด 

- ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน  ได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ  80.54  

- ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ  80.36 

- ตัวชี้วัดที่ 2 การใชง้บประมาณ  ได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ  79.45 

- ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน ได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ  79.15 

- ตัวชี้วัดที่ 4 การใชท้รัพย์สินของราชการ ได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ  78.72 

- ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ  74.79 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม IIT 

1. ผูท้ี่มคีวามผิดหรือเคยกระท าความผดิ ได้รับต าแหน่งสูง และเป็นที่ยอมรับในสังคมเทคโนโลยีปทุม

วัน 2. กลุ่มผู้บริหารที่ถูกปลดโดยสภาสถาบันก็ยังคงฟ้องหน่วยงานภายนอก และไม่มีกรสรุปผล

การกระท าความผิดใดๆ อย่างชัดเจน ว่าปลดออกอย่างถูกต้องหรือไม่ ท าให้ขาดความชัดเจนใน

การบริหารงาน และการท างานของเจ้าหน้าที่และบุคลากร รวมถึงไม่สามารถจัดประชุมสภา

สถาบัน เพื่อตัดสินเรื่องตา่งๆ ได้ 3. ความโปร่งใสในการบริหารจัดการ ในเรื่องตา่งๆ ดังนี้ 3.1 การ

คัดเลือกผู้เข้าพักในบ้านพักราชการ มีการตั้งเกณฑ์ คุณสมบัติต่างๆ แต่ผลสรุปเป็นไปตามมติที่

ประชุม โดยไม่มีการพิจารณาถึงคุณสมบัติที่ตั้งไว้ 3.2 การซื้อทองให้ผู้เกษียณอายุราชการ การ

จัดงานเลีย้ง งบประมาณต่างๆ ไม่มกีารประกาศหรอืชีแ้จให้บุคลากรรับทราบอย่างชัดเจน 
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2. สถาบันควรจัดงบประมาณให้หน่วยงาน ป.ป.ช. เข้ามาให้ความรู้กับบุคลากรทุกหน่วย เพื่อปฏิบัติ

ได้ถูกต้องตามกฎหมาย 

3. ไม่ม ีแก้ไขยากเพราะการขัดแย้งภายในมตีลอดที่ผ่านมา) 

4. กฏหมาย พรบ หรอืข้อก าหนดต่างๆจากภาครัฐควรมคีวามชัดเจน ไม่ต้องมาให้ผู้ปฏิบัติมาตีความ/

2. ควรทบทวนข้อบังคับ ระเบียบ ให้ทันสมัย ปฏิบัติได้จริง และควรมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายก่อน 

5. ควรมีการปรับปรุงสวัสดิการหรือการเจ้าสู่ต าแหน่งอย่างทั่วถึงรวมถึงการย้ายบุคลากรที่ท างาน .

ไม่ตรงต าแหน่งที่แรกรับ 

6. ควรมีการปรับปรุงสวัสดิการหรือการเจ้าสู่ต าแหน่งอย่างทั่วถึงรวมถึงการย้ายบุคล .ากรที่ท างาน

ไม่ตรงต าแหน่งที่แรกรับ 

7. รษกเรื่องคณบดี .อธิการบดีคนปัจจุบันไม่ปฏิบัติตามหนังสือจากปลัดอว. 

8. ควรมีการปรับปรุงสวัสดิการหรือการเจ้าสู่ต าแหน่งอย่างทั่วถึงรวมถึงการย้ายบุคลากรที่ท างาน .

ไม่ตรงต าแหน่งที่แรกรับ 

9. ควรมีการปรับปรุงสวัสดิการหรือการเจ้าสู่ต าแหน่งอย่างทั่วถึงรวมถึงการย้ายบุคลากรที่ท างาน .

ไม่ตรงต าแหน่งที่แรกรับ 

10. คนๆนึง จะรู้เห็นการท างานของทั้งหน่วยงานได้อย่างไร ไม่ได้มีตาทิพย์ และธรรมชาติของมนุษย์ 

คนโกงที่ไหนจะท าให้คนรู้ จึงไม่เข้าใจว่าจะท าสอบถามไปเพื่ออะไรทุกๆปีและไม่เห็นอะไรเกิดขึ้น 

นอกจากต้องท าแบบสอบถามแบบนีไ้ปเรื่อยๆ ตลอดไปงงครับ .. 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม EIT 

1. อยากให้เพิ่มช่องทางทางโซเชียลมีเดีย ต่างๆ ให้มาก และเข้าถึงง่ายในทุกช่องทาง ในการท า

ธุรการ หรอืยื่นค าร้องต่างไป เพื่อความสะดวกของผู้ตดิต่อ และทันต่อโลกยุคปัจจุบันมากยิ่งขึน้ 

2. รับฟังนักศึกษาให้มากขึ้น และเปิดโอกาสใหน้ักศึกษาได้ท ากิจกรรมตา่ง ๆ ใหม้ากขึ้น 

แบบวัด IIT  เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในเกี่ ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ การใช้จ่าย

งบประมาณและทรัพย์สินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการมีส่วน

ร่วมของประชาชน จึงควรด าเนินการดังนี้ 1) การปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน 

ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการให้บริการอย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการ

ของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการได้โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้

ข้อมูล รวมทั้งก าหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณ ให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและ

ความสามารถ 2) การใช้งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุก

ภาคส่วน ตลอดจนการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ าเสมอ 3) การใช้อ านาจของผู้บริหาร



ด้านการบริหารงานบุคคล จัดท ารายละเอียดของต าแหน่งงาน )job description) และเกณฑก์ารประเมนิผลการ

ปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่ เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุง

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดท าคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของ

ราชการ สร้างระบบการก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม -คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด 5) การ

แก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานเพื่อประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม มีจิตสาธารณะ

และพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถ โดยจัดท ามาตรการการป้องกันและมีระบบการ

ติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

แสดงความคิดเห็นและการตดิตามตรวจสอบการท างานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก  

แบบวัด OIT เป็นการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะบนเว็บไซต์

ของหน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนารมณ์ในการป้องปรามการทุจริต

โดยมีมาตรการที่เป็นรูปธรรม จึงควรด าเนินการดังนี้ 1) การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐาน

เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูลด้านการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซือ้จัดจา้งหรือจัดหา

พัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการ

และประชาชนทั่วไป และการให้บริการผ่านระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือต าแหน่งที่สามารถ

เข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของ

หนว่ยงานโดยตรง 2) การป้องกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะศกึษา

และวิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่ผ่านมาเพื่อก าหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดท าแนว

ทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการก ากับติดตามการน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ที่ส าคัญ 

ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรูค้วามสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหนว่ยงานในการปรับปรุงระบบให้

ทันสมัยและมีการติดตอ่สื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 ผลการประเมินตามแบบส ารวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 

โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 37.50 เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ

หนว่ยงาน เพื่อเปิดเผยการด าเนินการตา่ง ๆ ของหนว่ยงาน ให้สาธารณชน ได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ  

(1) การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านง สุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยง

เพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสรา้งวัฒนธรรมองคก์ร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ  

(2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและ  

ป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกัน

การ ทุจรติในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไมส่ามารถเกิดขึ้นได้  

 

 



ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการ

ทุจรติ  
  

การมสี่วนรว่มของผู้บริหาร การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการ

ด าเนินการหรือกิจกรรมของให้

มุ่ ง เ น้ น  พัฒนา  และส่ ง เส ริ ม

หนว่ยงานด้านคุณธรรมและความ

โปร่งใสให้ชัดเจน 

การรายงานผลการด าเนินการ

ป้องกันการทุจริตประจ าปี 

แสดงข้อมูลรายละเอียดรายงาน

ผลการด าเนินการป้องกันการ

ทุจริตประจ าปีงบประมาณของ

สถาบันให้ชัดเจน 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ

ความโปร่งในภายในหน่วยงาน 

แสด งก า ร วิ เ ค ร า ะห์ ผ ล ก า ร

ประ เมิ นคุณธรรมและคว าม

โปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานประจ าปีที่ประเมินเพื่อ

น าไปปรับปรุงในปีตอ่ไป 

การด าเนินการตามมาตรการ

ส่ ง เสริ มคุณธรรมและคว าม

โปร่งใสภายในหนว่ยงาน 

แสด งก า ร วิ เ ค ร า ะห์ ผ ล ก า ร

ประ เมิ นคุณธรรมและคว าม

โปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานประจ าปีที่ประเมินเพื่อ

น าไปปรับปรุงในปีตอ่ไป 

 

5. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ าสุด ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้

คะแนนเท่ากับร้อยละ 37.50 เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อ

เปิดเผยการด าเนินการตา่ง ๆ ของหนว่ยงาน ให้สาธารณชน ได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ  

(1) การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านง สุจริตของผู้บริหาร การประเมิน

ความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

และ  

(2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่ งใส

และ ป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะ

ป้องกันการ ทุจรติในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไมส่ามารถเกิดขึ้นได้  



ตัวชี้วัด หัวข้อการประเมิน ค่าคะแนนเฉลี่ย 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการ

ทุจรติ  
  

การมสี่วนรว่มของผู้บริหาร 0.00 

การรายงานผลการด าเนินการ

ป้องกันการทุจริตประจ าปี 

0.00 

มาตรการส่งเสริมคุรธรรมและ

ความโปร่งในภายในหน่วยงาน 

0.00 

การด าเนินการตามมาตรการ

ส่งเสริมคุรธรรมและความโปร่งใส

ภายในหนว่ยงาน 

0.00 

 

6. ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน

หนว่ยงานใหด้ียิ่งขึน้ 

มาตรการ ขั้นตอนหรอืวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 

ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง

ผูบ้ริหาร 

จัดโครงการ/กิจกรรมให้

ผูบ้ริหารมสี่วนการมสี่วน

ร่วมในการ 

ส านักงานอธิการบดี - รายงาน

ความก้าวหน้ารอบ 6 

เดือน 

- รายงานสรุปผล ณ 

สิน้ปีงบประมาณ 

การ ร าย ง านผลการ

ด าเนินการป้องกันการ

ทุจรติประจ าปี 

การรายงานผลการ

ด าเนนิโครงการ/กิจกรรม

การป้องกันการทุจริต

ประจ าปีที่ทางหนว่ยงาน

ได้จัดขึน้ 

ส านักงานอธิการบดี - รายงาน

ความก้าวหน้ารอบ 6 

เดือน 

- รายงานสรุปผล ณ 

สิน้ปีงบประมาณ 

ม า ต ร ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม

คุณธรรมและความโปร่ง

ในภายในหน่วยงาน 

จัดท ามาตรการส่งเสริม

คุณธรรมและความ

โปร่งใสภายในหนว่ยงาน

เพื่อให้บุคลากรใน

หนว่ยงานปฏิบัติ 

ส านักงานอธิการบดี - รายงาน

ความก้าวหน้ารอบ 6 

เดือน 

- รายงานสรุปผล ณ 

สิน้ปีงบประมาณ 



การด า เ นิ น ก า รตาม

ม า ต ร ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม

คุณ ธ ร รม แล ะค ว าม

โปร่งใสภายในหนว่ยงาน 

ด าเนนิการตามมาตรการ

ส่งเสริมคุณธรรมและ

ความโปร่งใสภายใน

หนว่ยงานเพื่อใหส้ าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์

โครงการ 

ส านักงานอธิการบดี - รายงาน

ความก้าวหน้ารอบ 6 

เดือน 

- รายงานสรุปผล ณ 

สิน้ปีงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

1. อธิการบดี          ประธานกรรมการ 

2. รองอธิการบดีทุกฝา่ย      กรรมการ   

3. ผูช่้วยอธิการบดีทุกฝา่ย      กรรมการ 

4. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    กรรมการ 

5. คณบดีคณะวิศวะกรรมศาสตร ์       กรรมการ 

6. ผูอ้ านวยการส านักวิจัยและบริการวชิาการ   กรรมกา 

7.  ผูอ้ านวยการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์    กรรมการ 

8.  ผูอ้ านวยการกองนโยบายและแผน     กรรมการ 

9.  ผูอ้ านวยการกองพัฒนานักศกึษา    กรรมการ 

10. หัวหนา้ส านักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรรมการ 

10.  หัวหนา้ส านักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์   กรรมกา 

11.  หัวหนา้ส านักงานผู้อ านวยการส านักวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 

12.  หัวหนา้ส านักงานผู้อ านวยการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ กรรมการ 

13.  หัวหนา้ฝา่ยตรวจสอบภายใน     กรรมการ 

14.  หัวหนา้ฝา่ยบริหารทรัพยากรมนุษย์    กรรมการ 

15.  หัวหนา้ฝา่ยบริหารทั่วไป     กรรมการ 

16.  หัวหนา้ฝา่ยวินัยนักศกึษา     กรรมการ 

17.  หัวหนา้ฝา่ยทะเบียนนักศึกษา     กรรมการ 

18.  หัวหนา้ฝา่ยแนะแนวและสหกิจศึกษา    กรรมการ 

19.  หัวหนา้ฝา่ยกิจการและสวัสดิการนักศึกษา   กรรมการ 

20.  หัวหนา้ฝา่ยนิติการ      กรรมการ 

21.  หัวหนา้ฝา่ยการคลัง      กรรมการ 

22.  หัวหนา้งานการเงนิ      กรรมการ 

23.  หัวหนา้งานพัสดุ      กรรมการ 

25.  หัวหนา้งานบัญชี      กรรมการ 

24.  ผูอ้ านวยการส านักงานอธิการบดี     กรรมการและเลขานุการ 



25.  ผูอ้ านวยการกองกลาง      กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

26.  หัวหนา้ฝา่ยประกันคุณภาพการศกึษา    กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

 

 
 

 

 


