
การประเมนิคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and 
Transparency 

Assessment: ITA)



หัวข้อน าเสนอ
• กรอบประเมนิคุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯ (ITA)
➢ITA นั้นคืออะไร
➢ITA ประเมินจากใคร
➢ITA ประเมินอะไร
➢ITA ประเมินแลว้ไดอ้ะไร
➢คะแนนและระดบัผลการประเมิน

• แบบวดัการรับรู้ของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT)
➢ตวัช้ีวดัท่ี 1 การปฏิบติัหนา้ท่ี
➢ตวัช้ีวดัท่ี 2 การใชง้บประมาณ 
➢ตวัช้ีวดัท่ี 3 การใชอ้  านาจ 
➢ตวัช้ีวดัท่ี 4 การใชท้รัพยสิ์นของราชการ 
➢ตวัช้ีวดัท่ี 5 การแกไ้ขปัญหาการทุจริต 
➢ส่ิงท่ีควรด าเนินการตามขอ้ค าถาม

• แบบวดัการรับรู้ของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT)
➢ตวัช้ีวดัท่ี 6 คุณภาพการด าเนินงาน 
➢ตวัช้ีวดัท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร 
➢ตวัช้ีวดัท่ี 8 การปรับปรุงระบบการท างาน
➢ส่ิงท่ีควรด าเนินการตามขอ้ค าถาม

• แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
➢ตวัช้ีวดัท่ี 9 การเปิดเผยขอ้มูล 
➢ตวัช้ีวดัท่ี 10 การป้องกนัการทุจริต

























คะแนนและระดับผลการประเมิน

ผลการประเมนิจะม ี2 ลกัษณะ คือค่าคะแนน โดยมคีะแนน
เต็ม 100 คะแนน และระดบัผลการประเมนิ (Rating Score) 
โดยจ าแนกออกเป็น 7 ระดบั ดงันี ้

หมายเหตุ หากหน่วยงานใดท่ีมีระดบัผลการประเมินอยูใ่นระดบั AA (คะแนน 
95.00 – 100.00) ตอ้งไดรั้บการ Recheck จากส านกังาน ป.ป.ช.
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แบบวดัการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
(Internal Integrity and Transparency Assessment :IIT)





แบบวดัการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
(Internal Integrity and Transparency Assessment :IIT)
• มีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินระดบัการรับรู้ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายในท่ีมี
ต่อมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา ประกอบดว้ย
➢ตวัช้ีวดัท่ี 1 การปฏิบติัหนา้ท่ี 
➢ตวัช้ีวดัท่ี 2 การใชง้บประมาณ 
➢ตวัช้ีวดัท่ี 3 การใชอ้  านาจ 
➢ตวัช้ีวดัท่ี 4 การใชท้รัพยสิ์นของราชการ 
➢ตวัช้ีวดัท่ี 5 การแกไ้ขปัญหาการทุจริต 

• ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคคลากรของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวน
สุนนัทา ตั้งแต่ระดบัผูบ้ริหารทุกระดบั ขา้ราชการ พนกังาน ไปจนถึงลูกจา้ง 
ท่ีท างานใหก้บัมหาวิทยาลยัฯ มาเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 



ตัวช้ีวดัที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ (Bribery-Fraud)

• การปฏิบัติงาน /การให้บริการตามภารกจิ
➢มาตรฐาน
➢ขั้นตอน
➢ระยะเวลาการใหบ้ริการ
➢ความเท่าเทียมในการใหบ้ริการ
➢Service ของบุคคลากร

• พฤตกิรรมการปฏิบัติงาน (งานทีเ่กีย่วข้องกบัการอนุมัต ิ
อนุญาต ใช้อ านาจหน้าทีใ่นทางมชิอบ)
➢ปัญหาการรับสินบน
➢พฤติกรรมการเรียกรับฯ จากผูม้าติดต่อหรือผูม้ารับบริการ เพื่อแลก

กบัการอนุมติั อนุญาต หรือใหบ้ริการ
➢การรับเงิน ทรัพยสิ์น หรือ ประโยชน์อ่ืนๆ
➢No gift policy
➢การใหเ้พื่อหวงัส่ิงตอบแทนกบับุคคลภายนอก/ภาคเอกชน

• พฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Competency)
➢มุ่งผลส าเร็จของงาน
➢ไม่ท าเร่ืองส่วนตวัในเวลางาน
➢พร้อมรับผดิชอบ





ส่ิงที่ควรด าเนินการตามข้อค าถาม

• มีนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน/ใหบ้ริการ
• พฒันาระบบเทคโนโลยดิีจิทลั มาปรับปรุงการปฏิบติังาน/ใหบ้ริการ
• พฒันาบุคลากรในหน่วยงานใหป้ฏิบติังาน/ใหบ้ริการอยา่งเตม็ศกัยภาพ
• ส่ือสารองคก์รใหบุ้คคลากร ไดรั้บรู้ ถึงนโยบายและแนวปฏิบติั



ตัวช้ีวดัที่ 2 การใช้งบประมาณ (Budget Misallocation)

• ข้อมูลงบประมาณ กลไกช่องทางการมส่ีวนร่วมใน
การตรวจสอบ
➢ขอ้มูล รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ

การถ่ายทอดเพื่อใหบุ้คคลากรรับรู้
➢การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใชจ่้าย

งบประมาณ

• มุมมองทีบุ่คคลากรมีต่อการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงาน
➢การใชจ่้ายเงินงบประมาณ ท่ีคุม้ค่า ไม่บิดเบือน

วตัถุประสงค์
➢การใชง้บประมาณ เพื่อประโยชน์ส่วนตวั กลุ่ม หรือ

พวกพอ้ง

• สถานการณ์/การใช้จ่ายงบประมาณ/การจัดซ้ือจัดจ้าง
➢การเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีเป็นเทจ็
➢การจดัซ้ือจดัจา้งและการตรวจรับ
➢โปร่งใส ตรวจสอบได้
➢เอ้ือประโยชน์ใหผู้ป้ระกอบการรายใดรายหน่ึง





ส่ิงที่ควรด าเนินการตามข้อค าถาม

• จดัท าและเผยแพร่ แผนการใชจ่้ายงบประมาณประจ าปี
• มีระบบการก ากบั ตรวจสอบการใชง้บประมาณ และเปิดโอกาสใหบุ้คลากรภายในไดร่้วมตรวจสอบการใช้
จ่ายงบประมาณ

• มีมาตรการและกระบวนการการจดัซ้ือจดัจา้งและการตรวจรับพสัดุ ท่ีโปร่งใส ป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น 
และก าหนดแนวทางสู่การปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดและชดัเจน และเปิดเผยขอ้มูลการจดัซ่ือจดัจา้งต่อสาธารณะ

• ส่ือสารองคก์รใหบุ้คคลากร และคู่คา้ คู่สัญญา ตวัแทน ไดรั้บรู้ ถึงนโยบายและแนวปฏิบติั



ตัวช้ีวดัที่ 3 การใช้อ านาจ (Power Distortion)

• HR for no HR
➢การมอบหมายงานอยา่งเป็นธรรม
➢การประเมินความดีความชอบ ตามระดบัคุณภาพ

ของผลงาน
➢การคดัเลือกผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน 

หรือการใหทุ้นการศึกษา อยา่งเป็นธรรม

• พฤตกิรรมการใช้อ านาจของผู้บริหาร
➢การสัง่ใหท้  าธุระส่วนตวัของผูบ้งัคบับญัชา
➢การสัง่ใหท้  าในส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้งหรือมีความเส่ียงต่อ

การทุจริต

• ระบบงานการบริหารงานบุคคล
➢ระบบการบริหารงานบุคคลตามหลกัธรรมาภิบาล

o ถูกแทรกแซงจากผูมี้อ  านาจ
o มีการซ้ือขายต าแหน่ง
o เอ้ือประโยชน์ใหก้ลุ่มหรือพวกพอ้ง





ส่ิงที่ควรด าเนินการตามข้อค าถาม

• ก าหนดเป็นวาระส าหรับผูบ้ริหาร (เพราะเป็นการประเมินผูบ้ริหาร)
➢ผูบ้ริหารทุกระดบัตอ้งตระหนกัถึงการใชอ้  านาจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมอบหมายงาน และการบริหารงานบุคคล อยา่ง

เคร่งครัด ประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งเป็นธรรม
➢การคดัเลือกบุคลากรเพื่อใหไ้ดรั้บสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เป็นไปอยา่งเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบติั 

• พฒันาระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลให ้มีความโปร่งใส ประกาศนโยบายใหผู้ป้ฏิบติังานไดรั้บทราบ
อยา่งทัว่ถึง

• พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศสนบัสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล เผยแพร่หลกัเกณฑก์ารบริหารและ
พฒันาทรัพยากรบุคคล



ตัวช้ีวดัที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
(Asset Misappropriation)
• สถานการณ์การนาทรัพย์สินของราชการไปใช้

➢การเอาทรัพยสิ์นของราชการ ไปเป็นของส่วนตวั หรือนาไปใหก้ลุ่มหรือพวกพอ้ง

• แนวทาง ขั้นตอน
➢ขั้นตอนการขออนุญาต
➢การก ากบัดูแล

• การสร้างวฒันธรรมทีถู่กต้อง
➢การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

o การส่ือสาร
o การสร้างความรู้ ความเขา้ใจ
o จิตสานึก





ส่ิงที่ควรด าเนินการตามข้อค าถาม

• มีกระบวนการอนุญาตการใชท้รัพยสิ์นทางราชการท่ีถูกตอ้ง และมีระบบการก ากบัตรวจสอบการใช้
ทรัพยสิ์นทางราชการ

• มีการรณรงค ์ส่งเสริม ไม่ใหเ้กิดการน าทรัพยสิ์นทางราชการ ไปใชใ้นการส่วนตวั
• มีการถ่ายทอดความรู้ การปรับฐานคิด แยกแยะระหวา่งประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
• ส่ือสารใหบุ้คลากรภายในไดมี้ความรู้ในแนวปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง



ตัวช้ีวดัที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
(Anti – Corruption Improvement)
• บทบาทของผู้บริหารสูงสุดในการให้ความส าคญั
กบัการแก้ไขปัญหาทุจริต
➢ภาวะ “การน า” : action
➢บทบาทในการแกไ้ขปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน
➢การตรวจสอบ
➢ลงโทษทางวนิยั เม่ือมีการทุจริต

• การด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาการทุจริต
• ทบทวนนโยบายหรือมาตรการท่ีเก่ียวขอ้ง
• แผนงานดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
• การน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและ

ภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการท างาน เพื่อป้องกนัการ
ทุจริต

• กลไกภายใน
➢กลไกการป้องกนัการทุจริต

o การเฝ้าระวงั
o กลไกการจดัการเร่ืองร้องเรียน





ส่ิงที่ควรด าเนินการตามข้อค าถาม

• ผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงานตอ้งใหค้วามส าคญัในการต่อตา้นการทุจริตอยา่งจริงจงั ก าหนดนโยบาย 
มาตรการ ส่ือสารและถ่ายทอดลงสู่ระดบัปฏิบติั /การประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหาร การ review 
นโยบายต่าง ๆ

• จดัท าแผนการวเิคราะห์ความเส่ียงท่ีอาจจะก่อใหเ้กิดการทุจริต แผนป้องกนัการทุจริต มาตรการ และแนวทาง
ปฏิบติัภายในหน่วยงาน เพ่ือให ้แกไ้ขปัญหาการทุจริตไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม และท าใหป้ลอดจากการทุจริต
ในท่ีสุด 

• สร้างการรับรู้ของบุคลากรเก่ียวกบัการแกไ้ขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานอยา่งทัว่ถึงและต่อเน่ือง
• ส่ือสารใหบุ้คลากรไดรั้บทราบ



แบบวดัการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(External Integrity and Transparency Assessment: 
EIT)





แบบวดัการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(External Integrity and Transparency Assessment: EIT)

• มีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินระดบัการรับรู้ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายนอกท่ีมีต่อ
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา ประกอบดว้ย
➢ตวัช้ีวดัคุณภาพการด าเนินงาน 
➢ตวัช้ีวดัประสิทธิภาพการส่ือสาร 
➢ตวัช้ีวดัการปรับปรุงระบบการท างาน 

• ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง นกัศึกษา ศิษยเ์ก่า ผูใ้ชบ้ณัฑิต 
(ผูป้ระกอบการ) ผูจ้ดัซ้ือจดัจา้ง ชุมชน ร้านคา้ท่ีเช่าพ้ืนท่ีของมหาวทิยาลยั ท่ีเคย
มารับบริการหรือมาติดต่อมหาวทิยาลยัฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



ตัวช้ีวดัที ่6 คุณภาพการด าเนินงาน (Service Quality)

• การปฏิบัติงาน/การให้บริการของเจ้าหน้าที่
➢การใหบ้ริการอยา่งเท่าเทียม
➢มีมาตรฐาน โปร่งใส ไม่มีการติดสินบน
➢การใหข้อ้มูลท่ีตรงไปตรงมา

• ประสบการณ์ตรงของผู้มารับบริการ
➢การถูกร้องขอฯ ใหจ่้ายฯ เพื่อแลกกบัการอนุมติั อนุญาต หรือใหบ้ริการ

• คุณภาพของงาน
➢การด าเนินงานเกิดประโยชน์ต่อประชาชน/ส่วนรวม/พื้นท่ี

o แผนงาน โครงการ
o บทบาทการแกไ้ขปัญหา
o งานตามภารกิจ





ส่ิงที่ควรด าเนินการตามข้อค าถาม

• มุ่งเนน้การพฒันาการปฏิบติังาน/ใหบ้ริการใหเ้ป็นไปตาม มาตรฐาน ขั้นตอน ใหมี้ความมีความโปร่งใสและมี
ความเท่าเทียม ต่อตา้นการใหแ้ละการรับสินบนในทุกรูปแบบ และจดัท าคู่มือการใหบ้ริการประชาชน

• พฒันาเทคโนโลยดิีจิทลัเพื่อรองรับการปฏิบติังาน/ใหบ้ริการ พร้อมวเิคราะห์การรับรู้หรือความพึงพอใจของ
ผูม้ารับบริการ ผูม้าติดต่อ หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของหน่วยงานอยูเ่สมอเพ่ือน ามาพฒันาและปรับปรุงการ
ปฏิบติังานใหมี้คุณภาพยิง่ข้ึน

• ส่ือสารต่อผูรั้บบริการดา้นการพฒันาการใหบ้ริการอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือสร้างภาพลกัษณ์องคก์รต่อสายตา
ประชาชนใหดี้ยิง่ข้ึน



ตัวช้ีวดัที่ 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร (Communication 
Efficiency)
• การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน

➢ขอ้มูล
➢ส่ือสารผลงาน
➢ช้ีแจงขอ้กงัวล สงสยั

• การพฒันาช่องทางการส่ือสาร
➢หลากหลาย เขา้ถึงง่าย

• ช่องทางการมีส่วนร่วมและรับเร่ืองร้องเรียน
➢ช่องทาง
➢กลไกการตอบสนอง





ส่ิงที่ควรด าเนินการตามข้อค าถาม

• พฒันาช่องทางการส่ือสาร ท่ีหลากหลาย เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย เขา้ถึงง่าย ไม่ซบัซอ้น
• พฒันาขอ้มูลข่าวสารใน website และโซเชียลมีเดียต่างๆ ใหเ้ป็นปัจจุบนัเสมอ
• สร้างกลไกการมีส่วนร่วม และเพ่ิมช่องทาง ส่งค าติชม รับความคิดเห็น ขอ้เสนอจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย หรือ
ประชาชน ใหส้ามารถสะทอ้นความคิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติังาน

• จดัใหมี้ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของเจา้หนา้ท่ีภายในหน่วยงาน



ตัวช้ีวดัที่ 8 การปรับปรุงระบบงาน (Procedure Improvement)

• ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ
➢การปรับปรุงคุณภาพการปฏิบติังาน/การใหบ้ริการใหดี้ข้ึน
➢เคร่ืองมือทางการบริหาร

• เทคโนโลย/ีนวตักรรม
➢การนาเทคโนโลยมีาใชใ้นการด าเนินงาน/การใหบ้ริการใหเ้กิดความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน
➢ระบบดิจิทลั

• การส่ือสาร:ด้านการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพ
➢การส่ือสาร
➢การสร้างภาพลกัษณ์ทนัสมยั





ส่ิงที่ควรด าเนินการตามข้อค าถาม

• หน่วยงานตอ้งมีการประเมิน วเิคราะห์องคก์ร และระบบการท างานอยา่งสม ่าเสมอ เช่น การประเมินการรับรู้
ของผูม้ารับบริการ ผูม้าติดต่อ หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เพ่ือน ามาปรับปรุงการท างาน

• น าเทคโนโลยดิีจิทลัมาใช ้เพ่ือท าใหเ้กิดความสะดวกรวดเร็วมากยิง่ข้ึน
• เปิดโอกาสใหผู้ม้ารับบริการ หรือผูม้าติดต่อ เขา้มามีส่วนรวมในการปรับปรุงหรือพฒันาคุณภาพเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ



แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: 
OIT)





แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

• มีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินระดบัการเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณะของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา เพื่อใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถึงได ้
ประกอบดว้ย
➢ตวัช้ีวดัท่ี 9 การเปิดเผยขอ้มูล 
➢ตวัช้ีวดัท่ี 10 การป้องกนัการทุจริต

• มหาวทิยาลยัฯ ตอบแบบสารวจ OIT ลงในระบบ ITAS



ตัวช้ีวดัที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (Open Data)
ตัวช้ีวดัย่อยที ่9.1 ข้อมูลพืน้ฐาน

O1 โครงสร้าง O2 ข้อมูลผู้บริหาร



ตัวช้ีวดัที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (Open Data)
ตัวช้ีวดัย่อยที ่9.1 ข้อมูลพืน้ฐาน

O3 อ านาจหน้าที่ O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพฒันาหน่วยงาน



ตัวช้ีวดัที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (Open Data)
ตัวช้ีวดัย่อยที ่9.1 ข้อมูลพืน้ฐาน

O5ข้อมูลการติดต่อ O6กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง



ตัวช้ีวดัที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (Open Data)
ตัวช้ีวดัย่อยที ่9.1 ข้อมูลพืน้ฐาน
O7ข่าวประชาสัมพนัธ์ O8 Q&A



ตัวช้ีวดัที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (Open Data)
ตัวช้ีวดัย่อยที ่9.1 ข้อมูลพืน้ฐาน
O9 Social Network



ตัวช้ีวดัที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (Open Data)
ตัวช้ีวดัย่อยที ่9.2 การบริหารงาน
O10 แผนด าเนินงานประจ าปี O11 รายงานการก ากบัติดตามการด าเนินงาน

ประจ าปี รอบ 6 เดือน 
O12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี



ตัวช้ีวดัที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (Open Data)
ตัวช้ีวดัย่อยที ่9.2 การบริหารงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบตัิงาน O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ



ตัวช้ีวดัที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (Open Data)
ตัวช้ีวดัย่อยที ่9.2 การบริหารงาน
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O16 รายงานผลการส ารวจความพงึพอใจการให้บริการ

O17 E–Service



ตัวช้ีวดัที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (Open Data)
ตัวช้ีวดัย่อยที ่9.3 การบริหารเงนิงบประมาณ
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี O19 รายงานการก ากบั ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี รอบ 6 เดือน

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี



ตัวช้ีวดัที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (Open Data)
ตัวช้ีวดัย่อยที ่9.3 การบริหารเงนิงบประมาณ
O21 แผนการจัดซ้ือจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพสัดุ

O22 ประกาศต่างๆ เกีย่วกบัการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพสัดุรายเดือน

O20 รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพสัดุประจ าปี



ตัวช้ีวดัที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (Open Data)
ตัวช้ีวดัย่อยที ่9.4 การบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O26 การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O27 หลกัเกณฑ์การบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล

O28 รายงานผลการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคลประจ าปี



ตัวช้ีวดัที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (Open Data)
ตัวช้ีวดัย่อยที ่9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
O29 แนวปฏิบตัิการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤตมิชิอบ

O30 ช่องทางแจ้งเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมชิอบ

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤตมิชิอบประจ าปี



ตัวช้ีวดัที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (Open Data)
ตัวช้ีวดัย่อยที ่9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
O32 ช่องทางการรับฟังความคดิเห็น

O33 การเปิดโอกาสให้เกดิการมส่ีวนร่วม



ตัวช้ีวดัที่ 10 การป้องกนัการทุจริต (Anti – Corruption Practice)
ตัวช้ีวดัย่อยที ่10.1 ก ารด าเนินการเพ่ือป้องกนัการทุจริต
O34 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร O35 การมส่ีวนร่วมของผู้บริหาร



ตัวช้ีวดัที่ 10 การป้องกนัการทุจริต (Anti – Corruption Practice)
ตัวช้ีวดัย่อยที ่10.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกนัการทุจริต
O36 การประเมนิความเส่ียงการทุจริตประจ าปี

O37 การด าเนินการเพ่ือจัดการความเส่ียงการทุจริต

O38 การเสริมสร้างวฒันธรรมองค์กร



ตัวช้ีวดัที่ 10 การป้องกนัการทุจริต (Anti – Corruption Practice)
ตัวช้ีวดัย่อยที ่10.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกนัการทุจริต
O39 แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจริต

O40 รายงานการก ากบัติดตามการดาเนินการป้องกนัการทุจริตประจ าปี รอบ 6 เดือน

O41 รายงานผลการด าเนินการป้องกนัการทุจริตประจ าปี



ตัวช้ีวดัที่ 10 การป้องกนัการทุจริต (Anti – Corruption Practice)
ตัวช้ีวดัย่อยที ่10.2 มาตรการภายในเพ่ือป้องกนัการทุจริต
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน
• แสดงการวเิคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี
พ.ศ. 2562

• มีขอ้มูลรายละเอียดการวเิคราะห์ เช่น ประเดน็ท่ีเป็น
ขอ้บกพร่องหรือจุดอ่อนท่ีจะตอ้งแกไ้ขโดยเร่งด่วน 
ประเดน็ท่ีจะตอ้งพฒันาใหดี้ข้ึน แนวทางการน าผลการ
วเิคราะห์ไปสู่การปฏิบติัของหน่วยงาน เป็นตน้

• มีมาตรการเพื่อขบัเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงานใหดี้ข้ึน

O43 การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
• แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

• มีขอ้มูลรายละเอียดการน ามาตรการเพ่ือส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในขอ้
O42 ไปสู่การปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม



ช่องทางการติดต่อ

รศ.ดร.วทิยา เมฆข า
รักษาราชการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายแผนงานและประกนัคุณภาพ



ช่องทางการติดต่อ
ฝ่ายพฒันาระบบงานและ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ

PP SSRU

www.plan.ssru.ac.th
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