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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ได้พัฒนำ
เครื่องมือกำรประเมินเชิงบวก เพื่อเป็นมำตรฐำนกำรป้องกันกำรทุจริต และเป็นกลไกในกำรสร้ำง
ควำมตระหนักให้หน่วยงำนภำครัฐมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่ำ “กำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA)” ซึ่งถูกก ำหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส ำคัญของยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560- 2564) ถือเป็นกำรยกระดับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐให้เป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก ที่หน่วยงำนภำครัฐทั่วประเทศ
จะต้องด ำเนินกำรโดยมุ่งหวังให้หน่วยงำนภำครัฐที่เข้ำรับกำรประเมินได้รับทรำบผลกำรประเมินและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงเหมำะสม 

มหำวิทยำลัยสวนดุสิตได้ด ำเนินกำรประเมินคุณธรรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐอย่ำงต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสฯ 
ที่ส ำนักงำน ป.ป.ช. ก ำหนด โดยมีผลกำรประเมินที่ดีข้ึนตำมล ำดับ คือปี พ.ศ. 2559 ได้คะแนน 73.47 คะแนน 
ปี พ.ศ. 2560 ได้คะแนน 81.52 คะแนน ปี พ.ศ. 2561 ได้คะแนน 85.23 คะแนน ปี พ.ศ. 2562 ได้คะแนน  
86.45 คะแนน และปี พ.ศ. 2563 ได้คะแนน 88.12 คะแนน  แสดงดังแผนภำพที่ 1  

 

แผนภาพที่ 1 ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปี     
                งบประมำณ พ.ศ. 2559 - 2563  มหำวิทยำลัยสวนดุสิต  
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ผลการประประเมิน ITA มหาวิทยาลยัสวนดสุิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563



 มหำวิทยำลัยสวนดุสิตมีควำมมุ่งมั่นที่จะพัฒนำกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัยให้มีคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในระดับที่ดีขึ้นต่อไป จึงได้น ำผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ ปี พ.ศ. 2563 มำวิเครำะห์เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนในปี  
พ.ศ. 2564  แล้วน ำประเด็นดังกล่ำวมำก ำหนดเป็นมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยใน
มหำวิทยำลัยเพื่อน ำไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2563 

 ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนหน่วยงำนภำครัฐประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 ในภำพรวมของมหำวิทยำลัยสวนดุสิต มีค่ำคะแนนเท่ำกับ 88.12 คะแนน มีคุณธรรมและควำม
โปร่งใสอยู่ในระดับ A ประเมินจำก 3 แหล่งข้อมูล คือ (1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภำยนอก และ (3) กำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ กำรประเมินประกอบด้วย 10 ตัวชี้วัด ปรำกฎผลคะแนนดังนี้  

แบบ ตัวช้ีวัด คะแนน 
IIT 1. กำรปฏิบัติหน้ำที่ 90.73 

2. กำรใช้งบประมำณ 82.11 
3. กำรใช้อ ำนำจ 87.54 
4. กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 84.13 
5. กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 85.16 

EIT 6. คุณภำพกำรด ำเนินงำน 77.11 
7. ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 74.86 
8.  กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 75.86 

OIT 9. กำรเปิดเผยข้อมูล 97.78 
10. กำรป้องกันกำรทุจริต 100.00 

 

เมื่อพิจำรณำตำมตัวชี้วัดพบว่ำ 
แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (IIT) ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุด คือ ตัวชี้วัดกำรปฏิบัติ

หน้ำที่ได้คะแนน 90.73 คะแนน รองลงมำคือตัวชี้วัดกำรใช้อ ำนำจ ได้คะแนน 87.54 คะแนน ตัวชี้วัดกำรแก้ไข
ปัญหำกำรทุจริตได้คะแนน 85.16 คะแนน ตัวชี้วัดกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำรได้คะแนน 84.13 คะแนน และ
ตัวชี้วัดกำรใช้งบประมำณได้คะแนน 82.11 คะแนน ตำมล ำดับ 

แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT) ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุด คือ ตัวชี้วัดคุณภำพ
กำรด ำเนินงำนได้คะแนน 77.11 คะแนน รองลงมำคือตัวชี้วัดกำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำนได้คะแนน 75.86 
คะแนน และตัวชี้วัดประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 74.86 คะแนน 

แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT) ตัวชี้วัดที่คะแนนสูงสุด คือตัวชี้วัดกำรป้องกันกำรทุจริต
ได้คะแนนเท่ำกับ 100 คะแนน และตัวชี้วัดกำรเปิดเผยข้อมูลได้คะแนน 97.78 คะแนน 

สรุปได้ว่ำ จุดแข็งที่มหำวิทยำลัยสวนดุสิตได้คะแนนสูงสุด 100 คะแนน คือตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกัน
กำรทุจริตซึ่งมหำวิทยำลัยควรรักษำผลกำรด ำเนินงำนให้ดีเช่นเดิมในปีถัดไป  ส่วนที่จะต้องพัฒนำที่ได้คะแนน
ต่ ำสุด 74.86 คือตัวชี้วัดประสิทธิภำพกำรสื่อสำรประกอบด้วยรำยละเอียดในหลำยประเด็น มหำวิทยำลัยจะ
ก ำหนดวิธีปรับปรุงจ ำแนกรำยประเด็นดังตำรำงถัดไป 



ผลการวิเคราะห์ประเด็นที่จะต้องพัฒนาในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

มหำวิทยำลัยได้น ำผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ปี พ.ศ. 2563 ทั้งจำกแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภำยใน  (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) และแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ที่มีคะแนนต่ ำกว่ำ 85 คะแนน เพ่ือน ำมำ
วิเครำะห์ประเด็นที่มหำวิทยำลัยจะต้องพัฒนำกำรด ำเนินงำนให้ดีขึ้น ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 

 
ตวัชี้วัด เครื่องมือ หัวข้อการประเมิน คะแนน ประเด็นที่จะต้องพัฒนา 

1. กำรปฏิบัติ
หน้ำที่ 
 

IIT I1 บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนปฏิบัติงำน/ให้บริกำร
แก่ผู้มำติดต่อ ตำมประเด็นดังต่อไปนี้ มำกน้อยเพียงใด 
- โปร่งใสเป็นไปตำมข้ันตอนที่ก ำหนด 
- โปร่งใสเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
I2 บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน ปฏิบัติงำน/ให้บริกำร
แก่ผู้มำติดต่อทั่วๆ ไป กับผู้มำติดต่อที่รู้จักเป็นกำร
ส่วนตัวเท่ำเทียมกัน มำกน้อยเพียงใด 
I3 บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน มีพฤติกรรมในกำร
ปฏิบัติงำนตำมประเด็นดังต่อไปนี้ อย่ำงไร 
- มุ่งผลส ำเร็จของงำน 
- ให้ควำมส ำคัญกับงำนมำกกว่ำธุระส่วนตัว 
- พร้อมรับผิดชอบ หำกควำมผิดพลำดเกิดจำกตนเอง 
 

83.03 
 

 
 

83.97 
 
 

84.39 
 

 

1. หน่วยงำนที่ปฏิบัติงำน/ให้บริกำร แก่บุคลำกรภำยในต้องมี
กำรจัดท ำคู่มือ ขั้นตอน หรือแนวทำงกำรปฏิบัติงำนที่
หน่วยงำนใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน แสดง
วิธีกำรและขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนกำรให้บริกำรที่ชัดเจน 
2. มีกำรเผยแพร่คู่มือกำรปฏิบัติงำน/ให้บริกำร ให้กับบุคคล
ที่มำติดต่อหรือใช้บริกำร 
3. มีกำรปฏิบัติงำนตำมคู่มือกำรปฏิบัติงำน/ให้บริกำรแก่
ผู้รับบริกำรอย่ำงเท่ำเทียมกัน 
4. หน่วยงำนต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำร/ให้บริกำร
ของหน่วยงำนแก่ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียอย่ำงตรงไปตรงมำ ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 
 

 
 
 



ตัวช้ีวัด เครื่องมือ หัวข้อการประเมิน คะแนน ประเด็นที่จะต้องพัฒนา 

2 . ก ำ ร ใ ช้
งบประมำณ 

IIT I7 ท่ำนรู้เกี่ยวกับแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี
ของหน่วยงำนของท่ำน มำกน้อยเพียงใด 
 
I12 หน่วยงำนของท่ำน เปิดโอกำสให้ท่ำน มีส่วนร่วมใน
กำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมประเด็น
ดังต่อไปนี้ มำกน้อยเพียงใด 
- สอบถำม 
- ทักท้วง 
-ร้องเรียน 

66.72 
 
 

71.95 
 

 1. มหำวิทยำลัยควรเผยแพร่แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ประจ ำปีในภำพรวมของมหำวิทยำลัยให้บุคลำกรรับทรำบ
อย่ำงทั่วถึง 
2. หน่วยงำนควรเผยแพร่แผนปฏิบัติงำนและงบประมำณของ
หน่วยงำนผ่ำนช่องทำงสื่อสำรต่ำง ๆ เช่น ท ำ Infographic 
เผยแพร่ แจ้งผ่ำนกำรประชุม แจ้งผ่ำนระบบ e – office เป็นต้น 
3. เปิดโอกำสและมีช่องทำงให้บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำร
ตรวจสอบและร้องเรียนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

3. กำรใช้อ ำนำจ 
 

IIT I13 ผู้บังคับบัญชำของท่ำนมอบหมำยงำนแก่ท่ำนอย่ำง
เป็นธรรม มำกน้อยเพียงใด 
I14 ท่ำนได้รับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ตำมระดับ
คุณภำพของผลงำน มำกน้อยเพียงใด 
I15 ผู้บังคับบัญชำของท่ำน มีกำรคัดเลือกผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรม กำรศึกษำดูงำน หรือกำรให้ทุนกำรศึกษำ
อย่ำงเป็นธรรม มำกน้อยเพียงใด 

81.78 
 

81.96 
 

79.69 
 

1.มหำวิทยำลัยควรมีระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนที่มี
ควำมเป็นธรรม สำมำรถสะท้อนถึงผลกำรปฏิบัติงำนที่แท้จริง
ได ้
2. ผู้บริหำรพิจำรณำกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตัวเอง (self 
Study) ในเนื้อหำที่เกี่ยวข้องกับงำน ทดแทนกำรเข้ำอบรม 
เพ่ือนับชั่วโมงกำรอบรม ในกำรท ำผลงำน 
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4 . ก ำ ร ใ ช้
ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง
รำชกำร 

IIT I20 ขั้นตอนกำรขออนุญำตเพ่ือยืมทรัพย์สินของรำชกำร
ไปใช้ปฏิบัติงำนในหน่วยงำนของท่ำน มีควำมสำมำรถ
มำกน้อยเพียงใด 
I23 ท่ำนรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงำนของท่ำน เกี่ยวกับ
กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำรที่ถูกต้อง มำกน้อยเพียงใด 
I24 หน่วยงำนของท่ำน มีกำรก ำกับดูแลและตรวจสอบ
กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร เพ่ือป้องกันไม่ให้มีกำร
น ำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มำกน้อย
เพียงใด 

59.14 
 

 
68.70 

 
75.32 

 

1. มหำวิทยำลัยควรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงแนวปฏิบัติและ
ขั้นตอนกำรใช้/ยืมทรัพย์สินของรำชกำร ให้บุคลำกรรับทรำบ
และถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
2. เผยแพร่ประชำสัมพันธ์กระบวนกำรขั้นตอน ในกำรขอ
อนุญำตเพ่ือยืมทรัพย์สินของรำชกำรที่ชัดเจนและสะดวก
รวดเร็ว 
3. มีแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำรตำม
ระเบียบรำชกำร และเผยแพร่ให้บุคลำกรภำยในได้รับทรำบ
และน ำไปปฏิบัติ รวมถึงจะต้องมีกำรก ำกับดูแลและตรวจสอบ
กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 

5. ก ำ ร แ ก้ ไ ข
ปัญหำกำรทุจริต 

IIT I27 ปัญหำกำรทุจริตในหน่วยงำนของท่ำน ได้รับกำร
แก้ไข มำกน้อยเพียงใด 
I28 หน่วยงำนของท่ำน มีกำรด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ ต่อ
กำรทุจริตในหน่วยงำน มำกน้อยเพียงใด 
- เฝ้ำระวังกำรทุจริต 
- ตรวจสอบกำรทุจริต 
- ลงโทษทำงวินัย 
I29 หน่วยงำนของท่ำน มีกำรน ำผลกำรตรวจสอบของ
ฝ่ำยตรวจสอบ ทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน ไป
ปรับปรุงกำรท ำงำน เพ่ือป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำน
มำกน้อยเพียงใด 
 

74.44 
 

77.16 
 
 
 
 

77.15 
 
 

1. มหำวิทยำลัยต้องเผยแพร่กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับนโยบำย
ของผู้บริหำรในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
2. มหำวิทยำลัยเผยแพร่แผนงำนด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำนให้บุคลำกรภำยใน
หน่วยงำนได้รับทรำบและปฏิบัติ 
3. มหำวิทยำลัยเผยแพร่ช่องทำงกำรร้องเรียนกำรทุจริต
รวมทั้งสร้ำงควำมเชื่อมั่นว่ำกำรร้องเรียนจะปลอดภัยและไม่มี
ผลกระทบต่อผู้ร้องเรียน 
4. มีแนวทำงกำรด ำเนินกำรต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ
กำรทุจริต 

 
  



 
ตัวช้ีวัด เครื่องมือ หัวข้อการประเมิน คะแนน ประเด็นที่จะต้องพัฒนา 

5. ก ำ ร แ ก้ ไ ข
ปัญหำกำรทุจริต 
(ต่อ) 

IIT I30 หำกท่ำนพบเห็นแนวโน้มกำรทุจริตที่จะเกิดขึ้นใน
หน่วยงำนของท่ำน ท่ำนมีควำมคิดเห็นต่อประเด็น
ดังต่อไปนี้อย่ำงไร 
- สำมำรถร้องเรียนและส่งหลักฐำนได้อย่ำงสะดวก 
- สำมำรถติดตำมผลกำรร้องเรียนได้ 
- มั่นใจว่ำจะมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงตรงไปตรงมำ 
- มั่นใจว่ำจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 
 

72.71 
 
 
 

 
 

 

 

6. คุณภำพกำร
ด ำเนินงำน 

EIT E1 เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ ปฏิบัติงำน/
ให้บริกำรแก่ท่ำน ตำมประเด็นดังต่อไปนี้ มำกน้อย
เพียงใด 
- โปร่งใสเป็นไปตำมข้ันตอนที่ก ำหนด 
- โปร่งใสเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
E2 เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ ปฏิบัติงำน/
ให้บริกำรแก่ท่ำน กับผู้มำติดต่ออ่ืนๆ อย่ำงเท่ำเทียมกัน
มำกน้อยเพียงใด 
E3 เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ ให้ข้อมูล
เกี่ ยวกับกำรด ำ เนินกำร/ให้บริ กำรแก่ท่ ำนอย่ ำง
ตรงไปตรงมำ ไม่บิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลมำกน้อย
เพียงใด 
E5 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรด ำเนินงำน โดยค ำนึงถึง
ประโยชน์ของประชำชนและส่วนรวมเป็นหลัก มำกน้อย
เพียงใด 

75.62 
 
 
 
 

77.35 
 
 

75.68 
 

 
 

74.31 
 

 

1. หน่วยงำนต้องมีขั้นตอน/คู่มือกำรปฏิบัติงำนและก ำหนด
ระยะเวลำ รวมถึงต้องปฏิบัติงำนตำมขั้นตอนและเวลำที่
ก ำหนด 
2. หน่วยงำนที่ให้บริกำรมีกำรพัฒนำกำรให้บริกำรที่
สะดวกรวดเร็วและสร้ำงควำมประทับใจให้กับผู้มำรับ
บริกำร  
3. ผู้มำรับบริกำรมีช่องทำงกำรติดต่อรับบริกำรหลำกหลำย
ช่องทำงเพ่ือควำมสะดวกและเกิดประโยชน์สูงสูด 
4. มหำวิทยำลัยส่งเสริมให้มีกำรฝึกอบรมพัฒนำเพ่ิมพูน
ทักษะและควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ 



ตัวช้ีวัด เครื่องมือ หัวข้อการประเมิน คะแนน ประเด็นที่จะต้องพัฒนา 

7. ประสิทธิภำพ
กำรสื่อสำร 
 
 
 
 
 
 
 

EIT E6 กำรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มี
ลักษณะดังต่อไปนี้ 
- เข้ำถึงง่ำย ไม่ซับซ้อน 
- มีช่องทำงหลำกหลำย 
E7 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรเผยแพร่ผลงำนหรือ
ข้อมูลที่สำธำรณชนควรรับทรำบอย่ำงชัดเจน มำกน้อย
เพียงใด 
E8 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีช่องทำงรับฟังค ำติชมหรือ
ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร 
หรือไม ่
E9 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรชี้แจงและตอบค ำถำม
เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนได้อย่ำง
ชัดเจนมำกน้อยเพียงใด 
E10 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีช่องทำงให้ผู้มำติดต่อ
ร้องเรียนกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนหรือไม่ 

72.40 
 
 

 
71.94 

 
 

84.50 
 
 

67.23 
 
 

77.46 
 

1. มหำวิทยำลัยจัดท ำข้อมูลหรือผลงำนที่สำธำรณชนควร
รับทรำบเผยแพร่บนเว็บไซต์มหำวิทยำลัยอย่ำงเป็นระบบ
และเข้ำถึงได้ง่ำยไม่ซับซ้อน 
2. มหำวิทยำลัยเผยแพร่ข้อมูลต่ำง ๆ หลำกหลำยช่องทำง 
เช่น เว็บไซต์ ไลน์ เฟสบุ๊ค  
3. มหำวิทยำลัยมีช่องทำงให้ผู้ที่มำติดต่อหรือรับบริกำร
สำมำรถติดต่อ สอบถำม ร้องเรียนได้อย่ำงสะดวก และ
สำมำรถชี้แจงและตอบค ำถำมได้อย่ำงถูกต้อง ชัดเจน 
 
 
 
 
 

8. กำรปรับปรุง
กำรท ำงำน 

EIT E11 เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรปรับปรุง
คุณภำพกำรปฏิบัติงำน/กำรให้บริกำรให้ดีขึ้นมำกน้อย
เพียงใด 
E12 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรปรับปรุงวิธีกำรและ
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน/ กำรให้บริกำรดีขึ้น มำกน้อย
เพียงใด 
 

63.76 
 
 

65.42 
 

1 .  มหำวิทยำลั ยสร้ ำ งควำมตระหนั กให้ เจ้ ำหน้ ำที่
ผู้ปฏิบัติงำน/ผู้ให้บริกำร ใส่ใจและให้ควำมส ำคัญในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ตำมคู่มือกำรปฏิบัติงำน และพร้อมที่จะ
ให้บริกำรต่อผู้มำรับบริกำร เพ่ือสร้ำงควำมประทับใจในกำร
ได้รับบริกำรที่เกินคำดหมำย  
2. หน่วยงำนควรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน/ให้บริกำร โดย
กำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน หรือน ำเทคโนโลยีที่มีอยู่มำ
ใช้เป็นเครื่องมือกำรให้บริกำร เพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วกับ
ผู้มำรับบริกำร 
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8. กำรปรับปรุง
กำรท ำงำน (ตอ่) 

EIT E14 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ เปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำร ผู้
มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำร
ปรับปรุงพัฒนำกำรด ำเนินกำร/กำรให้บริกำรของ
หน่วยงำนได้ดีข้ึน มำกน้อยเพียงใด 
E15 หน่ วยงำนที่ ท่ ำนติ ดต่ อ  มี กำรปรั บปรุ ง ก ำ ร
ด ำเนินกำร/กำรให้บริกำร ให้มีควำมโปร่งใสมำกขึ้น มำก
น้อยเพียงใด 

57.80 
 
 
 

71.99 
 
 
 

3. มีกำรปรับปรุงขั้นตอนกำรด ำเนินงำนให้ผู้รับบริกำรได้รับ
ควำมพึงพอใจ และเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำรหรือผู้มำติดต่อ
เข้ำมำมีส่วนร่วมต่อกำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน ร่วม
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น เพ่ือสนองต่อควำมต้องกำรของ
ผู้รับบริกำร 

9. กำรเปิดเผย
ข้อมูล 
9..1 ข้อมูลพ้ืนฐำน 
กำรปฏิสัมพันธ์
ข้อมูล 

OIT  
 
O9 Social Network 
 

 
 
0 
 
 

 
 

มีกำรปรับปรุงเว็บไซต์หลักของหน่วยงำนให้มีควำมเชื่อมโยง
ไปยังช่องทำงเครือข่ำยสังคมออนไลน์ของหน่วยงำน เช่น 
Facebook , Twitter , Instagram เป็นต้น  
 

 
 
 



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

จำกผลกำรวิเครำะห์รำยงำนผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มหำวิทยำลัยสวนดุสิตได้คะแนนแบบวัดกำรรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) และแบบตรวจ
กำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ผ่ำนเกณฑ์
เป้ำหมำย (ร้อยละ 85)  ซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุด
และค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่ำงชัดเจน ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำบุคลำกรในหน่วยงำนมีควำมไว้วำงใจ
ในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรมหำวิทยำลัยสวนดุสิต กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมหลักกำรบริหำรงำนที่มี
คุณธรรมและควำมโปร่งใส มีมำตรกำรที่ดีในกำรบริหำรจัดกำร บุคลำกรส่วนใหญ่มีควำมไว้วำงใจในกำรบริหำร
จัดกำร ที่จะน ำมหำวิทยำลัยไปสู่หลักกำรบริหำรงำนที่มีกำรป้องกันและกำรปรำบปรำมกำรทุจริตในหน่วยงำน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ส่วนประเด็นที่หน่วยงำนยังต้องปรับปรุงและพัฒนำ จำกผลกำรประเมินของบุคลำกร
ภำยในหน่วยงำน คือ  

1. กำรก ำหนดวิธีกำรข้ันตอนกำรขออนุญำตเพื่อยืมทรัพย์สินของรำชกำร  
2. ให้ควำมรู้ถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำรที่ถูกต้อง 
3. สร้ำงควำมรับรู้เกี่ยวกับแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีให้กับบุคลำกรในหน่วยงำน 
4. เปิดโอกำสให้บุคลำกรภำยในหน่วยงำนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ด้วยวิธีกำร สอบถำม ทักทวง ร้องเรียน 
5. มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้บุคลำกรภำยในรับทรำบวิธีกำรขั้นตอน แผนกำรด ำเนินงำน

ผ่ำนช่องกำรกำรสื่อสำรต่ำง ๆ  
ผลคะแนนแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External Integrity and Transparency 

Assessment : EIT) เป็นกำรประเมินกำรรับรู้ของผู้รับบริกำรที่มีต่อคุณภำพและมำตรฐำนกำรให้บริกำรอย่ำง
มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ วิเครำะห์ได้ว่ำมหำวิทยำลัยสวนดุสิตได้รับควำมเชื่อมั่น
จำกประชำชนผู้มำใช้บริกำรว่ำมหำวิทยำลัยสวนดุสิตมีกำรบริหำรงำนอย่ำงมีคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรด ำเนินงำนให้บริกำรแก่ผู้มำติดต่อเพ่ือให้ได้รับควำมสะดวก มีช่องทำงกำรติดต่อ
ส ำหรับผู ้มำใช้บริกำรหลำกหลำยช่องทำง กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงตรงไปตรงมำไม่มีกำรเรียก
ผลประโยชน์จำกผู้มำใช้บริกำร แต่จะเห็นว่ำมีบำงประเด็นที่ควรปรับปรุงและพัฒนำคือ ในส่วนของตัวชี้วัดที่มี
คะแนนต่ ำกว่ำเป้ำหมำย (ร้อยละ 85)  จะต้องปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้มีผลกำรประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปี 2564 ควร
ด ำเนินกำร ดังนี้  

1. มหำวิทยำลัยควรเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุง
พัฒนำกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร 

2. เจ้ำหน้ำทีค่วรปรับปรุงคุณภำพและขั้นตอนกำรด ำเนินงำน กำรปฏิบัติงำน/กำรให้บริกำรที่ดีข้ึน 
3. มีกำรเผยแพร่ข้อมูลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนอย่ำงชัดเจนและไมซ่ับซ้อน 
 
 
 



นอกจำกนี้ยังมีข้อเสนอแนะจำกส ำนักงำน ป.ป.ช. ดังนี้ 
1. ด้ำนคุณภำพกำรด ำเนินงำน ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนกำรให้บริกำรงำนด้ำนต่ำง ๆ  

อย่ำงทั่วถึง และส่งเสริมให้มีกำรฝึกอบรมพัฒนำเพ่ิมพูนทักษะและควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ  
2. กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน สร้ำงกระบวนกำรปรึกษำหำรือระหว่ำงผู้บริหำรและบุคลำกร  

เพื ่อร่วมกันทบทวนปัญหำและอุปสรรคกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริกำรและ
ประชำชนทั่วไปมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นหรือให้ค ำแนะน ำในกำรพัฒนำและปรับปรุงคุณภำพและ
มำตรฐำนกำรให้บริกำรได้โดยสะดวก ที่ส ำคัญต้องมีกำรพัฒนำทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกรผู้ดูแล
เว็บไซต์ของหน่วยงำนในกำรปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีกำรติดต่อสื่อสำรผ่ำนเว็บไซต์ได้อย่ำงรวดเร็วและมี
ประสิทธิภำพ 

3. ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงำน 
ให้ง่ำยต่อกำรเข้ำถึงข้อมูล และมีกำรปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรกันอย่ำงชัดเจนและต่อเนื่อง  

ส ำหรั บผลคะแนนแบบตรวจกำร เปิ ด เ ผยข้ อมู ล ส ำธ ำ รณะ  ( Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT) ผ่ำนเกณฑ์เป้ำหมำย (ร้อยละ 85) ซึ่งถือว่ำมีกำรวำงระบบที่มีควำมเป็น
เลิศเพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่ำง ๆ ของหน่วยงำนให้สำธำรณชนได้รับทรำบอย่ำงเป็นปัจจุบัน มีกำรเปิดเผยข้อมูล
สำธำรณะและกำรให้บริกำรผ่ำนระบบ e- service ได้อย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์และง่ำยต่อกำรเข้ำถึง 

มหำวิทยำลัยสวนดุสิตให้ควำมส ำคัญและตระหนักถึงข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมินซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยให้ดียิ่งขึ้น จึงได้น ำมำวิเครำะห์หำสำเหตุจ ำแนกตำมประเด็นที่ควรพัฒนำ 
เพ่ือก ำหนดเป็นแนวทำง/มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน ให้มีกำรด ำเนินงำน
อย่ำงโปร่งใสตรวจสอบได้ ยุติธรรม และเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำลให้ดียิ่งขึ้น  ดังนี้ 
 1. มหำวิทยำลัยควรเผยแพร่แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีในภำพรวมของมหำวิทยำลัยให้
บุคลำกรรับทรำบอย่ำงทั่วถึงผ่ำนช่องทำงสื่อสำรต่ำง ๆ เช่น ท ำ Infographic เผยแพร่ แจ้งผ่ำนกำรประชุม 
แจ้งผ่ำนระบบ e – office เป็นต้น รวมถึงเปิดโอกำสและมีช่องทำงให้บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบและ
ร้องเรียนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
 2. มหำวิทยำลัยควรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงแนวปฏิบัติและขั้นตอนกำรใช้/ยืมทรัพย์สินของรำชกำร 
ให้บุคลำกรรับทรำบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
 3. หน่วยงำนที่ปฏิบัติงำน/ให้บริกำร ควรปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติงำนโดยค ำนึงถึงประโยชน์
สูงสุดส ำหรับผู้มำติดต่อ/รับบริกำร   
 4. มหำวิทยำลัยมีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ช่องทำงส ำหรับกำรแสดงควำมคิดเห็น สอบถำมข้อมูล 
ร้องเรียน เรื่องทั่วไป และกำรทุจริตให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกรับทรำบ  
โดยจัดให้มีช่องทำงที่หลำกหลำย และง่ำยต่อกำรเข้ำถึง 
 5. หน่วยงำนมีกำรปรับปรุงวิธีกำรและขั้นตอนกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร ให้ดีมีคุณภำพ และ
สำมำรถตรวจสอบได้และเปิดโอกำสให้ผู้มำรับบริกำร ผู้มำติดต่อหรือผู้มีส่วนได่ส่วนเสียเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำร
ปรับปรุงพัฒนำกำรด ำเนินกำร/กำรให้บริกำรของหน่วยงำน 
 6. ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ภำยในมหำวิทยำลัยสวนดุสิตมำยังกองนโยบำยและแผน 
 7. กองนโยบำยและแผน วิเครำะห์ และสรุปรำยงำนให้เป็นไปตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำม
โปร่งใสภำยในมหำวิทยำลัยสวนดุสิตอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 


