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คำนำ 

   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ซึ่งอยู่ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐให้
ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2570 สะท้อนถึงการความสำคัญที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐการยกระดับ
มาตรฐานการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) เพื่อให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งใน
ระดับชาติและระดับสากล 

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนประเมินครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงผล
การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วยผลคะแนนจาก
ตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัดการประเมิน ได้แก่  

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ  
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ  
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน  
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน  
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  

การเข้าร่วมการประเมินครั้งนี้ เป็นการแสดงถึงว่ามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ให้ความสำคัญใน
การดำเนินงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและมีบทบาทในการผลักดันกลไก ในการป้องกันการทุจริตของประเทศ  
ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้  
การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าจะส่งผลให้คะแนนดียิ่งขึ้นต่อไป  
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ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการประเมิน ITA 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ Integrity 
and Transparency Assessment หรือที่เรียกว่าการประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบาย
ของรัฐเครื่องมือหนึ่ง โดยเป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่า  
มุ่งจับผิดเปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสุขภาพองค์กรประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ  
ทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร  
ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็น
การยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐ ดังนั้น การประเมิน ITA จึงไม่ได้เป็นเพียงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน 
เพ่ือให้ทราบถึงช่องว่างของความไม่เป็นธรรมและความด้อยประสิทธิภาพ สำหรับนำไปจัดทำแนวทางมาตรการ
ต่าง ๆ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการไทยต่อไป 

การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นับเป็นปีที่ 10 ของการดำเนินการที่ผ่านมา 
และเป็นปีที ่ 5 ที่ได้ปรับเข้าสู ่การประเมินในรูปแบบออนไลน์ อีกทั ้งยังเป็นปีสุดท้ายของช่วงระยะที่  1  
(พ.ศ. 2561 - 2565) ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โดยมีหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 8,303 แห่งทั่วประเทศ เข้าร่วมการประเมินกล่าวได้ว่าเป็นการประเมิน 
ด้านธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการภาครัฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในปัจจุบัน 

การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือที่หน่วยงานภาครัฐได้สำรวจและประเมินตนเอง เพื่อให้ได้
รับทราบข้อมูลอันส่งผลให้เกิดความตระหนักและปรับปรุงการบริหารงานและกำกับดูแลการดำเนินงาน 
ให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และให้ความสำคัญกับด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร
ตนเองมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การประเมิน ITA ยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของหน่วยงาน
ภาครัฐในทางปฏิบัติอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความตื่นตัวและหันมาให้ความสนใจต่อการพัฒนา
แพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ของตนเองให้ทันสมัยและน่าสนใจมากขึ ้น ที ่สำคัญคือส่งผลให้หน่วยงาน 
มีการจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบ ระเบียบและเตรียมความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 
ให้ได้รับทราบและส่งเสริมให้เกิดการตรวจสอบอีกด้วย 

นอกจากนี้ ในด้านของประชาชนและสังคมไทยแล้ว การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือที่ทุกคน 
จะได้มีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็น เพื่อนำไปสู่พัฒนาการบริหารงานภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนคนไทย
ได้รับบริการจากภาครัฐที่ดีขึ้นและยังส่งผลให้ประชาชนและสาธารณชนมีโอกาสได้มีส่วนร่วมกำกับติดตามและ
ตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐได้มากขึ้นอีกด้วย 
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แหล่งข้อมูลในการประเมิน 

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย 3 แหล่ง ดังนี้  
1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ทุกระดับที่

ปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อำนวยการ/หัวหน้า/ข้าราชการ/พนักงานราชการ ไปจนถึงลูกจ้าง ที่ทำงาน
ให้กับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  

2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อซึ่งรวมถึงนักเรียน และ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ในช่วงปีงบประมาณ 2565 

3) เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ที่ใช้ในการสื่อสารต่อ
สาธารณะ  

หลักการประเมินของ ITA  

หลักการพื้นฐานของการประเมิน ITA เพื่อให้สามารถสะท้อนคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ 

การประเมิน ITA เป็นเครื ่องมือที่คำนึงถึงการเก็บข้อมูลอย่างรอบด้านและหลากหลายมิติ  
การกำหนดระเบียบวิธีการประเมินผลที่เป็นไปตามหลักการทางวิชาการเพื่อให้ผลการประเมินสามารถสะท้อน
สุขภาวะขององค์กรในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างแท้จริง โดยมีการเก็บข้อมูลจาก 3 ส่วน ดังนี้ 

1) แบบวัด IIT แบบวัดการร ับร ู ้ของผ ู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียภายใน ( Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ใน 5 ตัวชีวัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ 
ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

2) แบบวัด EIT แบบวัดการรับรู ้ของผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกโดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอกทีมีต่อหน่วยงานที่ประเมิน ใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน 

3) แบบวัด OIT แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบแสดงหลักฐานว่ามีการเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดต่อสาธารณชน 
ผ่านทางการระบุ URL ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ ใน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย 5 
ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน การบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส) และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต) 
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คะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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คะแนนมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้ 93.79 คะแนน ระดับผลการประเมิน A 
 

 

 

 

 

 

 

ตารางสรุปข้อจำนวนข้อคำถามแต่ละตัวชี้วัด 

แบบ ตัวชี้วัด คะแนน น้ำหนัก คะแนนที่ได้ รวม 

IIT 

1. การปฏิบัติหน้าที ่ 98.86 

30 29.39 

93.79 

2. การใช้งบประมาณ 97.47 
3. การใช้อำนาจ 98.30 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 97.18 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจรติ 97.98 

EIT 
6. คุณภาพการดำเนินงาน 91.69 

30 27.47 7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 91.78 
8. การปรับปรุงการทำงาน 91.27 

OIT 
9. การเปิดเผยข้อมลู 97.14 

40 36.93 
10. การป้องกันการทุจริต 87.50 
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ผลการประเมนิรายกระทรวง  

ลำดับ กระทรวง คะแนนเฉลี่ย 
1 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 95.18 

2 กระทรวงกลาโหม 94.91 

3 กระทรวงพลังงาน 93.28 

4 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์ 93.01 

5 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรม 92.66 

6 กระทรวงการคลัง 92.62 

7 กระทรวงมหาดไทย 92.20 

8 กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ 91.54 

9 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 91.37 

10 กระทรวงการต่างประเทศ 91.12 

11 กระทรวงพาณิชย ์ 91.12 

12 กระทรวงยุติธรรม 90.97 

13 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 90.78 

14 สำนักนายกรัฐมนตร ี 90.72 

15 กระทรวงแรงงาน 90.38 

16 กระทรวงคมนาคม 90.23 

17 กระทรวงวัฒนธรรม 90.00 

18 ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 89.79 

19 กระทรวงศึกษาธิการ 89.58 

20 กระทรวงสาธารณสุข 88.61 

21 กระทรวงอุตสาหกรรม 88.00 
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อันดับคะแนนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

ลำดับ ชื่อหน่วยงาน คะแนน 
1 องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)  98.72 
2 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  96.73 
3 การกีฬาแห่งประเทศไทย 96.09 
4 กรมการท่องเที่ยว 95.85 
5 กรมพลศึกษา 94.22 
6 มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาต ิ 93.79 
7 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 90.86 

 

ผลการประเมินหน่วยงานในประเภทสถาบันอุดมศึกษา 

ลำดับ ชื่อหน่วยงาน คะแนน 
1 มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุร ี 98.52 
2 มหาวิทยาลยัพะเยา 95.8 
3 มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 95.7 
4 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์ 95.29 
5 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 95.24 
6 มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี 94.76 
7 มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 94.4 
8 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ 94.31 
9 มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาต ิ 93.79 
10 มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี 93.51 

หมายเหตุ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้อันดับที่ 9 จากถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด 86 แห่ง 
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คะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 - 2565

7



 
 

ตารางแสดงคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 

แบบตัวชี้วัด 
คะแนนตามตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ 

น้ำหนัก 
คะแนนแต่ละด้านประจำปีงบประมาณ รวมคะแนนประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ.  
2563 

พ.ศ.  
2564 

พ.ศ. 
2565 

IIT 

1. การปฏิบัติหน้าที ่ 0 91.40 95.60 97.63 98.86 

30 0 26.25 28.60 28.96 29.39 

0 69.00 92.39 93.51 93.79 

2. การใช้งบประมาณ 0 87.24 94.73 95.94 97.47 
3. การใช้อำนาจ 0 89.35 97.11 97.16 98.30 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 0 84.56 94.51 95.72 97.18 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจรติ 0 84.95 94.70 96.13 97.98 

EIT 
6. คุณภาพการดำเนินงาน 0 84.81 91.11 86.97 91.69 

30 0 24.51 26.04 24.55 27.47 7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 0 77.62 86.60 79.98 91.78 
8. การปรับปรุงการทำงาน 0 82.66 82.63 78.54 91.27 

OIT 
9. การเปิดเผยข้อมลู 0 70.64 95.00 100.00 97.14 

40 0 18.24 37.75 40 36.93 
10. การป้องกันการทุจริต 0 20.54 93.75 100.00 87.50 

 

 

 

 

 

 

8



 
 

0

69.00

92.39 93.51 93.79

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

กราฟแสดงคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565  
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รายละเอียดผลการประเมิน  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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รายละเอียดผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ข้อมูลผลการประเมิน IIT 

I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด                                                                                        96.93 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เป็นไปตามขั้นตอนท่ีกำหนด 1.03% 0.00% 6.70% 92.27% 96.76 
เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 1.03% 0.00% 5.67% 93.30% 97.10 
I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด                                          98.11 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏบิัติงานหรือให้บริการ แก่ผู้มาติดตอ่ท่ัว ๆ ไป กับผู้มาตดิต่อท่ีรูจ้ักเปน็การส่วนตัวอยา่งเท่า
เทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

0.52% 1.03% 2.06% 96.39% 98.11 

I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร                                                                                                               98.30 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

มุ่งผลสำเร็จของงาน 0.00% 0.00% 2.58% 97.42% 99.15 
ให้ความสำคญักับงานมากกว่าธุระส่วนตัว 0.52% 0.00% 4.64% 94.85% 97.95 
พร้อมรับผดิชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 0.00% 0.00% 6.70% 93.30% 97.79 
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I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่                                                100.00 
หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 
เงิน 0.00% 100.00% 100.00 
ทรัพย์สิน 0.00% 100.00% 100.00 
ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 0.00% 100.00% 100.00 
I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ท่ีให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคมแล้ว บุคลากรใน
หน่วยงานของท่าน มีการรับสิ่งดงัต่อไปนี้ หรือไม่                                                                                                                                                                    100.00                                                                                                                               
หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 
เงิน 0.00% 100.00% 100.00 
ทรัพย์สิน 0.00% 100.00% 100.00 
ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 0.00% 100.00% 100.00 
I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่                   99.83 
หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 
เงิน 0.00% 100.00% 100.00 
ทรัพย์สิน 0.00% 100.00% 100.00 
ประโยชน์อ่ืน ๆ เช่น การยกเว้นคา่บริการ การอำนวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น 0.52% 99.48% 99.48 
I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด                                                                                                               94.03 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไมม่ีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 0.52% 1.03% 14.43% 84.02% 94.03 
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I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด                                                                                                               99.06 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไมม่ีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

คุ้มค่าต่อประโยชน์ที่ได้รับ 0.00% 0.00% 3.61% 96.39% 98.81 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณทีต่ั้งไว ้ 0.00% 0.00% 2.06% 97.94% 99.32 
I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด                                                                                                   98.97 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไมม่ีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุม่ หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 98.97% 0.00% 0.00% 1.03% 98.97 
I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน ที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด                                                    100.00 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไมม่ีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน ที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ 
มากน้อยเพียงใด 

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซ้ือจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด                                                                            97.77 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไมม่ีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

โปร่งใส ตรวจสอบได ้ 2.58% 0.00% 1.03% 96.39% 97.08 
เอื้อประโยชน์ใหผู้้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 97.94% 0.52% 0.52% 1.03% 98.45 
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I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใชจ้่ายงบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด                                                                 94.98 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไมม่ีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

สอบถาม 0.00% 2.06% 7.73% 90.21% 96.07 
ทักท้วง 0.00% 2.58% 8.25% 89.18% 95.55 
ร้องเรียน 2.06% 3.09% 7.73% 87.11% 93.31 
I13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด                                                                                                               97.27 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไมม่ีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 0.52% 0.00% 6.70% 92.78% 97.27 
I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน จากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด                                                                                                               97.62 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไมม่ีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ท่านได้รับการประเมินผลการปฏบิตัิงาน จากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 0.00% 0.00% 7.22% 92.78% 97.62 
I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด                                                      96.59 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไมม่ีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มาก
น้อยเพียงใด 

0.52% 0.00% 8.76% 90.72% 96.59 

I16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด                                                                                                               98.97 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไมม่ีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ท่านเคยถูกผู้บังคับบญัชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 
 

97.94% 1.55% 0.00% 0.52% 98.97 
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I17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งท่ีไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด                                                                                        99.48 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไมม่ีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ท่านเคยถูกผู้บังคับบญัชาสั่งการให้ทำในสิ่งท่ีไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด 99.48% 0.00% 0.00% 0.52% 99.48 
I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มลีักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด                                                                                                               99.89 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไมม่ีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ 99.48% 0.52% 0.00% 0.00% 99.83 
มีการซื้อขายตำแหน่ง 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00 
เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 99.48% 0.52% 0.00% 0.00% 99.83 
I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด                                                           98.81 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไมม่ีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพยส์ินของราชการ ไปเปน็ของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่มหรอืพวกพ้อง มากน้อย
เพียงใด 

96.39% 3.61% 0.00% 0.00% 98.81 

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏบิัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด                                                                 95.23 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไมม่ีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรพัย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบตัิงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด 0.52% 0.52% 11.86% 87.11% 95.23 
I21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มกีารขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากนอ้ยเพียงใด                                                      97.44 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไมม่ีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพยส์ินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มาก
น้อยเพียงใด 

0.52% 0.00% 6.19% 93.30% 97.44 
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I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด                                          99.31 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไมม่ีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มกีารนำทรัพยส์ินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอยา่งถูกต้อง จากหน่วยงานของ
ท่าน มากน้อยเพียงใด 

98.97% 0.52% 0.00% 0.52% 99.31 

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากนอ้ยเพียงใด                                                                                        96.59 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไมม่ีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 0.52% 0.00% 8.76% 90.72% 96.59 
I24 หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด                   95.71 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไมม่ีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพยส์ินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 
 

0.52% 3.09% 5.15% 91.24% 95.71 

I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญ กับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด                                                                                                   96.57 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไมม่ีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคญั กับการต่อตา้นการทุจริต มากน้อยเพียงใด 2.58% 0.00% 2.58% 94.85% 96.57 
I26 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่                                                                                                               98.20 
หัวข้อการประเมิน มี ไม่ม ี คะแนน 
ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 98.45% 1.55% 98.45 
จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 
 

97.94% 2.06% 97.94 
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I27 หน่วยงานของท่านมีปัญหาการทุจริตที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด                                                                                                               98.63 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไมม่ีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานของท่านมีปัญหาการทุจริตที่ยังไมไ่ดร้ับการแกไ้ข มากน้อยเพียงใด 96.91% 2.58% 0.00% 0.52% 98.63 
I28 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด                                                                                                               98.64 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไมม่ีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เผ้าระวังการทุจรติ 0.00% 0.00% 4.64% 95.36% 98.47 
ตรวจสอบการทุจรติ 0.00% 0.52% 2.58% 96.91% 98.80 
ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต 0.52% 0.00% 2.58% 96.91% 98.63 
I29 หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ท้ังภายในและภายนอกหนว่ยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด        97.95 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไมม่ีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ท้ังภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทำงาน 
เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

0.52% 0.00% 4.64% 94.85% 97.95 

I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร                                                                            97.92 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไมม่ีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก 0.00% 0.00% 6.70% 93.30% 97.79 
สามารถติดตามผลการร้องเรยีนได ้ 0.00% 0.00% 7.22% 92.78% 97.62 
มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา 0.00% 0.00% 4.12% 95.88% 98.64 
มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มผีลกระทบต่อตนเอง 0.00% 0.00% 7.22% 92.78% 97.62 
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รายละเอียดผลการประเมิน EIT 

E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด                                                                                        89.48 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไมม่ีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เป็นไปตามขั้นตอนท่ีกำหนด 2.75% 1.65% 20.29% 75.31% 89.45 
เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 2.29% 2.24% 20.29% 75.18% 89.51 
E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด                                                                            91.27 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไมม่ีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาตดิต่ออ่ืน ๆ อย่างเท่าเทยีมกันมากน้อยเพียงใด 0.85% 1.52% 20.80% 76.83% 91.27 
E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปิดบังหรือบิดเบือนข้อมลูเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการแก่ท่าน มากน้อยเพียงใด                                                                 88.21 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไมม่ีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปิดบังหรือบิดเบือนข้อมลูเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการแก่ท่าน มากน้อย
เพียงใด 

82.38% 5.63% 6.23% 5.76% 88.21 

E4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานที่ท่านติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่        98.38 
หัวข้อการประเมิน มี ไม่ม ี คะแนน 
เงิน 1.61% 98.39% 98.39 
ทรัพย์สิน 1.31% 98.69% 98.69 
ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง เป็นต้น 1.95% 98.05% 98.05 
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E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด                                                                            91.11 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไมม่ีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการดำเนนิงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด 1.36% 1.91% 18.98% 77.76% 91.11 
E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด                                                                                                               89.56 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไมม่ีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 2.12% 3.47% 18.55% 75.86% 89.43 
มีช่องทางหลากหลาย 1.27% 3.56% 20.16% 75.01% 89.69 
E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด                                                                                        90.46 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไมม่ีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลทีส่าธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 0.76% 3.13% 20.25% 75.86% 90.46 
E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่                                                                                        96.23 
หัวข้อการประเมิน มี ไม่ม ี คะแนน 
หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่ 96.23% 3.77% 96.23 
E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกงัวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด                                                                 91.46 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไมม่ีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อย
เพียงใด 

0.38% 1.99% 20.67% 76.96% 91.46 

E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่                                                                                                   91.19 
หัวข้อการประเมิน มี ไม่ม ี คะแนน 
หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจรติของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานหรือไม่ 91.19% 8.81% 91.19 
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E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด                                                                            88.60 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไมม่ีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏบิัติงาน/การให้บริการใหด้ีขึ้นมากน้อยเพียงใด 0.51% 2.03% 28.89% 68.57% 88.60 
E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น มากน้อยเพียงใด                                                                                        88.70 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไมม่ีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 0.30% 2.12% 29.06% 68.53% 88.70 
E13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่                                                                 97.42 
หัวข้อการประเมิน มี ไม่ม ี คะแนน 
หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน หรือไม่ 97.42% 2.58% 97.42 
E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีสว่นร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น  
มากน้อยเพียงใด                                                                                                               90.19 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไมม่ีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ เปดิโอกาสให้ผู้รับบริการ ผูม้าตดิต่อ หรือผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย เข้าไปมสี่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

0.42% 3.43% 21.47% 74.67% 90.19 

E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด                                                                                        91.44                                                                 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไมม่ีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด 0.38% 2.03% 20.67% 76.92% 91.44 
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รายละเอียดผลการประเมิน OIT 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 
O1 โครงสร้าง - 100.00 
O2 ข้อมูลผู้บริหาร - 100.00 
O3 อำนาจหน้าที ่ - 100.00 
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน - 100.00 
O5 ข้อมูลการติดต่อ - 100.00 
O6 กฎหมายที่เกีย่วข้อง - 100.00 

ข่าวประชาสัมพนัธ ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ - 100.00 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
O8 Q&A - 100.00 
O9 Social Network - 100.00 
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ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 
แผนการดำเนินงาน 

O10 แผนดำเนินงานประจำป ี - 100.00 
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน - 100.00 
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี - 100.00 

การปฏิบัติงาน 
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบตัิงาน 

 
- 100.00 

การให้บริการ 
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ - 100.00 
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ - 100.00 
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ - 100.00 
O17 E-Service - 100.00 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - 100.00 
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จา่ยงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน - 100.00 
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำป ี ขาดองค์ประกอบของข้อมูลในส่วนของข้อเสนอแนะ 0.00 

การจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
O21 แผนการจดัซื้อจัดจา้งหรือแผนการจัดหาพสัดุ - 100.00 
O22 ประกาศตา่ง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพสัดุ - 100.00 
O23 สรุปผลการจัดซื้อจดัจ้างหรือการจดัหาพัสดรุายเดือน - 100.00 
O24 รายงานผลการจดัซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพสัดุประจำป ี - 100.00 
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ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล - 100.00 
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล - 100.00 
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล - 100.00 
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี - 100.00 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
การจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรยีนการทุจริตและประพฤตมิิชอบ - 100.00 
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ควรระบุให้ชัดเจนว่าเป็นช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน 
100.00 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทจุริตและประพฤติมิชอบ - 100.00 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น - 100.00 
O33 การเปิดโอกาสให้เกดิการมีส่วนร่วม - 100.00 

    
    
    
    
    
    
    
    

23



 
 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
เจตจำนงสจุริตของผู้บริหาร 

O34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ควรระบุให้ชัดเจนว่าเป็นการประกาศนโยบายไมร่ับของขวัญ (No Gift Policy) 
โดยผู้บริหาร เจ้าหนา้ที่และบุคลากรทุกคน จะต้องไมม่ีการรับของขวัญ  
(No Gift Policy) 

100.00 

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บรหิาร - 100.00 
การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต 

O36 การประเมินความเสีย่งการทุจรติประจำป ี - 100.00 
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสีย่งการทุจริต - 100.00 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม - 100.00 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต จากการตรวจสอบผลการชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม (22/06/2565 เวลา 16.40 น.) - 

ข้อมูลด้านระยะเวลา ปรากฎระยะเวลาดำเนินการตามทีม่ีการช้ีแจงเพิ่มเตมิ - 
ส่วนข้อมูลดา้นงบประมาณ ไม่ปรากฎรายละเอียดงบประมาณที่มหาวิทยาลัยได้มี
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจา่ยประจำปีให้กับหน่วยงานในสังกดัเมื่อต้น
ปีงบประมาณ ตามทีไ่ด้ชี้แจงเพิ่มเติม 

0.00 

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 
เดือน 

เนื่องจากข้อมูลข้อ O39 มีข้อมูลไม่ครบตามหลักเกณฑ์จึงไมส่ามารถพิจารณา
ตรวจให้คะแนนในข้อ O40 ได ้

0.00 

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำป ี - 100.00 
    
    
    
    

24



 
 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกนัการทุจริตภายในหน่วยงาน 

O42 มาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน - 100.00 
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใสภายใน

หน่วยงาน 
- 100.00 
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ข้อเสนอแนะสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยู่ในระดับที่ดี ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ หน่วยงานภาครัฐมี
ความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนอยู่ท่ี 93.79 คะแนน 

โดยในเครื ่องมือแบบวัดการรับรู ้ของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้มีคะแนนการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 1 การ
ปฏิบัติหน้าที่ สูงสุด ทั้งนี้ ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ซึ่ง
ผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานในตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะใน 
ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานไม่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณเท่าที่ควร หน่วยงานควรประชาสัมพันธ์ช่องทางในการติดต่อ-สอบถาม (อ้างอิงจากแบบ
วัด OIT ข้อo8) เพื่อให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็น สอบถาม หรือทักท้วงในเรื่องการใช้จ่ ายงบประมาณ รวมถึง
พัฒนาและประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้บุคลากรสามารถ
ร้องเรียนในกรณีที่มีการใช้จ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อo29, o30) ประเด็น บุคลากรใน
หน่วยงานบางรายมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง หน่วยงานควรระบุ
ขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจนในคู่มือ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ o13) พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางดังกล่าวให้
บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่าง
ถูกต้องและ ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายเห็นว่าผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานยังไม่ให้ความสำคัญกับ
การดำเนินงานเรื่องการต่อต้านทุจริตภายในหน่วยงาน หน่วยงานควรจัดให้มีกิจกรรมที่ผู้บริหารและบุคลากร
ภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่ วยงาน 
(อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ o34, o35) พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ได้จัดขึ้นผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์
ต่าง ๆ เช่น Social Network ของหน่วยงาน (อ้างอิงจาก o9) เป็นต้น เพื ่อสร้างให้เกิดภาพลักษณ์ที ่ดีของ
หน่วยงานในการ  
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 โดยในเครื ่องมือแบบวัดการรับรู ้ของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  (External Integrity  
and Transparency Assessment: EIT) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้มีคะแนนการดำเนินการตาม 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร สูงสุด ทั้งนี้ ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 6 
คุณภาพการดำเนินงาน  ซึ่งผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานในตัวชี้วัดที่มี   
ผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะใน ประเด็น การปฏิบัติงาน/ให้บริการของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เป็นไปตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด หน่วยงานควรดำเนินการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจาก 
o13) หรือการให้บริการ (อ้างอิงจากตัวชี้วัด OIT ข้อ o14) โดยระบุทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน 
หรืออาจจัดทำข้อมูลดังกล่าวเป็นสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ที่สะดวกและดึงดูดต่อการอ่าน เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก 
ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น จากนั้นประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ให้ บุคคลภายนอก ได้รับทราบผ่านทางเครือข่าย
ออนไลน์ หรือประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้งตามความเหมาะสมต่อไป ประเด็น การปฏิบัติงาน/ให้บริการกับผู้ 
มาติดต่อคนอื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกันของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน หน่วยงานควรวิเคราะห์ว่าภารกิจหรือบริการ
ใดภายในหน่วยงานที่เกิดการให้บริการแก่ผู ้ที ่มาติดต่อหรือรับบริการอย่างไม่เท่าเทียมกัน จากนั้นจึงพัฒนา  
ช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service (อ้างอิงจากตัวชี ้ว ัด OIT ข้อo17) เพื ่อลดการใช้ 
ดุลยพินิจหรือการเลือกปฏิบัติในภารกิจหรือบริการนั้น ๆ ซึ่งจะช่วยสร้างความเท่าเทียมในการดำเนินงานและ  
ช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ ้น นอกจากนี้ หน่วยงานควรระบุขั ้นตอนการ ให้บริการไว้ในคู่มือหรือ
มาตรฐานการให้บริการ (อ้างอิงจากตัวชี้วัด OIT ข้อ o14)  โดยละเอียด หรืออาจจัดทำเป็นสื่อรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น แล้วเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน 
ได้รับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ประเด็น การปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน หน่วยงานควรดำเนินการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจาก
ตัวชี้วัด OIT ข้อ o13) หรือการให้บริการ (อ้างอิงจากตัวชี้วัด OIT ข้อo14) โดยมุ่งเน้นในด้านการเปิดเผยหรือการ
ให้ข ้อมูลแก่ผ ู ้มาติดต่อหรือร ับบริการ ทั ้งนี ้  ควรดำเนินการประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู ่ม ือดังกล่าว  
ให้แก่บุคคลภายนอกผ่านทางเครือข่ายออนไลน์ หรือประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้ง เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก 
ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
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  และ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามแบบวัดการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) โดยผู้ตรวจประเมินมี
ข้อเสนอแนะต่อการประเมินที่ไม่ได้รับคะแนน ในประเด็นดังนี้ 
ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 

- O20 รายงานผลการใช ้จ ่ ายงบประมาณประจำปี  ขาดองค ์ประกอบของข ้อมูล 
ในส่วนของข้อเสนอแนะ ดังนั้น หน่วยงานต้องแสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี มี
ข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564หากไม่มีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ หน่วยงาน
ต้องระบุว่า “ไม่มี” โดยห้ามตัดหัวข้อ “ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ” ออก 
ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 

- O30 ช่องทางแจ้งเร ื ่องร ้องเร ียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ควรระบุให้ช ัดเจน 
ว่าเป็นช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ดังนั้น หน่วยงานต้อง
แสดงช ่องทางท ี ่บ ุคคลภายนอกสามารถแจ ้งเร ื ่องร ้องเร ียนเก ี ่ยวก ับการท ุจร ิตและประพฤต ิม ิชอบ  
ของเจ ้าหน้าที ่ของหน่วยงาน ผ ่านทางช ่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน โดยแยกต่างหากจากช่องทาง  
การร้องเรียนเรื ่องทั่วไป เพื่อเป็นการคุ ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื ่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ  
การจัดการเรื ่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อีกทั้ง ต้องสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทาง
ข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ทั้งนี้ ไม่สามารถใช้กระดานสนทนา (Web board) มาตอบในข้อนี้ได้ 
เนื ่องจากไม่มีมาตรการรักษาความลับที ่เหมาะสมและเพียงพอที่จะสร้างความมั ่นใจให้ผู ้ร ้องเรียนในการ  
แจ้งเรื่องร้องเรียนดังกล่าว 
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ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต  

- O34 โยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ควรระบุให้ชัดเจนว่าเป็นการประกาศนโยบาย
ไม ่ ร ั บ ขอ งขว ั ญ  ( No Gift Policy) โ ด ยผ ู ้ บ ร ิ ห า ร  เ จ ้ า หน ้ า ท ี ่ แ ล ะบ ุ ค ล าก รท ุ กคน  จ ะต ้ อ ง ไ ม ่ มี  
การรับของขวัญ (No Gift Policy ดังนั้น หน่วยงานต้องแสดงนโยบายว่าผู ้บริหาร เจ้าหน้าที ่และบุคลากร  
ท ุกคน จะต ้อง ไม ่ม ี การร ับของขว ัญ ( No Gift Policy) ดำเน ินการโดยผ ู ้ บร ิหารส ู งส ุดคนป ัจจ ุบัน  
เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันเท่านั้น 

 - O39  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ข้อมูลด้านระยะเวลา ปรากฏระยะเวลาดำเนินการ
ตามท ี ่ ม ี ก ารช ี ้ แจง เพ ิ ่ ม เต ิ ม  ส ่ วนข ้อม ูลด ้ านงบประมาณ ไม ่ปรากฏ รายละเอ ี ยดงบประมาณ  
ที่มหาวิทยาลัยได้มีการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้กับหน่วยงานในสังกัดเมื่อต้นปีงบประมาณ 
ตามที่ได้ชี้แจงเพิ ่มเติม ดังนั ้น หน่วยงานต้องแสดงแผนปฏิบัติการที ่มีวัตถุประสงค์เพื ่อป้องกันการทุจริต  
หรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร ่งใสของหน่วยงาน มีข ้อม ูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน ้อย  
ต้องประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และช่วงเวลาดำเนินการ เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคั บใช้
ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565** ทั ้งนี ้  จะดำเนินในลักษณะของแผนปฏิบ ัต ิการป้องกันการทุจร ิตประจำปี  
พ.ศ. 2565 หรือแผนปฏิบัต ิการป้องกันการทุจริตที ่ม ีระยะเวลามากกว่า 1 ปี โดยจะต้องมีระยะเวลา  
ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565** ก็ได้  

- O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 
เนื ่องจากข้อมูลข้อ O39 มีข้อมูลไม่ครบตามหลักเกณฑ์จึงไม่สามารถพิจารณาตรวจให้คะแนนในข้อ O40 
 ได้ ดังนั้น หน่วยงานต้องแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามข้อ o39 
มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยต้องประกอบด้วย ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/
ก ิจกรรม และรายละเอ ียดงบประมาณท ี ่ ใช ้ดำเน ินงาน สามารถจ ัดทำข ้อม ูล เป ็น แบบรายเด ือน  
หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565** 
**หมายเหตุ ปี พ.ศ. 2565 หมายความถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หรือ ปีปฏิทิน พ.ศ. 2565 หรือ  
รอบปีอ่ืน ๆ ที่หน่วยงานใช้ประจำปี พ.ศ. 2565 
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 ความส�าคัญของ ITA
การประเมนิ ITA ได้รบัการใหค้วามส�าคัญในระดับประเทศ  
จากการถกูก�าหนดเปน็เปา้หมายของนโยบายและแผนงานระดับประเทศ

แผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตรช์ำติประเด็น

กำรต่อต้ำนกำรทุจรติและ
ประพฤติมิชอบ  

(พ.ศ. 2561 – 2580)

แผนกำรปฏิรปูประเทศ 
ด้ำนกำรป้องกันและ 

ปรำบปรำมกำรทุจรติ 
และประพฤติมิชอบ  
(ฉบับปรบัปรงุเดือน

กันยำยน 2563)

แผนบูรณำกำรต่อต้ำน 
กำรทจุรติและประพฤติมชิอบ 

ประจ�ำปงีบประมำณ  
พ.ศ. 2565

แผนปฏิบัติกำรด้ำน 
กำรต่อต้ำนกำรทุจรติ 

และประพฤติมิชอบระยะท่ี 1 
(พ.ศ. 2563 – 2565)

“หน่วยงานท่ีเขา้รว่มการประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใส 
ในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครฐัมีผลการประเมินผ่านเกณฑ ์

(คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป) จ�านวนไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 80”

DECADE OF ITA JOURNEY 15

31



คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มมีติให้เสนอรายงานผลการประเมินฯ และขอ้เสนอเชิงกลยุทธ์ 
ต่อคณะรัฐมนตรี ซ่ึงต่อมาคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 
ได้มีมติรับทราบผลการประเมินและเห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปรง่ใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
และเห็นชอบข้อเสนอเชิงกลยุทธ ์โดยสรุปสาระส�าคัญได้ดังน้ี

1.    กระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินต้องเรง่รดัสง่เสรมิสนับสนุน 
ให้เกิดการพัฒนาต่อยอดองค์ความรูแ้ละทักษะการเปิดเผยข้อมูล การป้องกัน 
การทุจรติ และการให้บรกิารสาธารณะทางเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีคุณภาพ 
และเป็นไปตามมาตรฐานการประเมินที่ก�าหนด

2. ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ�าเภอต้องส่งเสริมสนับสนุนและให้ค�าแนะน�า 
ในด้านกระบวนการบรหิารจัดการภายในหน่วยงานแก่องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 
อย่างใกล้ชิด

3. ส�านักงานปลัดส�านักนายกรฐัมนตรต้ีองขับเคล่ือนรา่งพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... ให้สอดคล้องกับหลักการท่ีก�าหนดไว ้
ในรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เพือ่ยกระดับการเปดิเผยขอ้มูล
ข่าวสารของหน่วยงานภาครฐัให้เป็นหน้าที่หลักที่ต้องปฏิบัติ

4. หน่วยงานก�ากับดูแลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครฐัต้องด�าเนินการ 
ก�ากับติดตามการประเมนิฯ และผลักดันให้หน่วยงานภายใต้ก�ากับดแูลด�าเนินการ 
ให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินที่ก�าหนด

5. หน่วยงานภาครฐัต้องให้ความรว่มมือและเข้ารว่มการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 – 2570 โดยการก�าหนดกลุ่มเป้าหมายหน่วยงานที่เข้าร่วม 
การประเมินฯ แนวทางการประเมินฯ และเครือ่งมือการประเมินฯ ให้เป็นไปตาม
ที่ส�านักงาน ป.ป.ช. ก�าหนด

มติคณะรฐัมนตรี

ช่องทางการดาวน์โหลดมติคณะรฐัมนตรี
4 มกราคม 2565

คณะรฐัมนตรมีมีติรบัทราบและเหน็ชอบขอ้เสนอเชงิกลยุทธ ์เพ่ือยกระดับผลการประเมนิ ITA
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ขั้นตอน ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ชว่งเตรยีมความพรอ้มประเมิน

การเผยแพรป่ฏิทนิการประเมนิ

การเผยแพรคู่่มือ 
รายละเอียดการประเมิน

ชว่งด�าเนินการประเมิน

การลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

การระบุข้อมูลผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียภายใน/ภายนอก

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ตามแบบวัด IIT

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ตามแบบวัด EIT

การตอบแบบวัด OIT

การตรวจสอบ 
และให้คะแนนแบบวัด OIT

การชี้แจงเพิ่มเติม 
และยืนยันผลแบบวัด OIT

การประมวลผลการประเมิน

การจัดท�ารายงานผล 
การประเมิน

ชว่งเผยแพรผ่ลการประเมิน

การกล่ันกรอง 
และน�าเสนอผลการประเมิน

การประกาศและเผยแพร่
รายงานผลการประเมิน

 ปฏิทิน ITA 2565
กรอบระยะเวลาแต่ละขัน้ตอนของการประเมนิ ITA 2565

การประเมิน ITA ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ก�าหนดขั้นตอนและกรอบระยะเวลาที่ไม่แตกต่างจาก 
ปทีีผ่า่นมามาก เพ่ือให้หน่วยงานมคีวามคุน้เคยและสามารถวางแผนงานในการปรบัปรุงพฒันาตนเองและด�าเนินการ 
ตามขั้นตอนการประเมินได้ โดยไม่ก่อให้เกิดภาระหรอืเบียดบังภารกิจหน้าที่หลักของหน่วยงานอันมากเกินควร  
แต่ได้มีการปรบัปรุงระยะเวลาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปรบัปรุงพัฒนาในด้านคุณธรรมและความโปรง่ใส 
ของหน่วยงานภาครฐั ตลอดจนเพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนรว่มในการประเมินมากยิ่งขึ้น ดังน้ี

*ระยะเวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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 การค�านวณผลการประเมนิ
ระบบ ITAS จะประมวลผลการประเมนิของหน่วยงานภาครฐัโดยอตัโนมติั

 เงือ่นไขการค�านวณและการแสดงผลการประเมิน
หน่วยงานจะไมไ่ด้รบัการประกาศผลการประเมนิอย่างเปน็ทางการและไมม่กีารแสดงผลต่อสาธารณะ ในกรณีดังต่อไปนี้
• กรณีหน่วยงานไมไ่ด้ลงทะเบยีนเขา้รว่มการประเมนิตามขัน้ตอนและระยะเวลาท่ีก�าหนด
• กรณีหน่วยงานไมไ่ด้น�าเขา้และอนุมติัขอ้มูลผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียภายในและขอ้มูลผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียภายนอกตามขัน้ตอน 

และระยะเวลาท่ีก�าหนด
• กรณีหน่วยงานมจี�านวนผู้ตอบแบบวดั IIT หรอืแบบวดั EIT น้อยกวา่จ�านวนค่าขัน้ต�าท่ีก�าหนด
• กรณีหน่วยงานไมไ่ด้ตอบและอนุมติัแบบวดั OIT ตามขัน้ตอนและระยะเวลาท่ีก�าหนด

II
T

EI
T

O
IT

คะแนนขอ้ค�าถาม คะแนนตัวชีว้ดั

คะแนนเฉล่ีย 
จากผู้ตอบทุกคน

คะแนนเฉล่ีย 
ของทุกข้อ

คะแนนเฉล่ีย 
ของทุกตัวชี้วัด

ถ่วงน�าหนัก 
รอ้ยละ 30

คะแนนเฉล่ีย 
จากผู้ตอบทุกคน

คะแนนเฉล่ีย 
ของทุกข้อ

คะแนนเฉล่ีย 
ของทุกตัวชี้วัด

ถ่วงน�าหนัก 
รอ้ยละ 30

คะแนนเฉล่ียของ
ทุกตัวชี้วัดย่อย

คะแนนเฉล่ีย 
ของทุกข้อ

คะแนนเฉล่ีย 
ของทุกตัวชี้วัด

ถ่วงน�าหนัก 
รอ้ยละ 40

คะแนนเครือ่งมือ

คะแนน ITA

คะแนนจาก
ผู้ประเมิน

DECADE OF ITA JOURNEY 6304
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 ผลคะแนนและระดับผลการประเมนิ
ผลการประเมนิจะมคีะแนนเต็ม 100 คะแนน และจ�าแนกออกเปน็ 7 ระดับ

 ผลตามเปา้หมายตัวชีว้ดัของแผนแมบ่ทฯ
ผลการประเมนิเมือ่เปรยีบเทียบกับค่าเปา้หมายของตัวชีว้ดัระดับประเทศ

คะแนน ระดับ

95.00 – 100 AA

85.00 – 94.99 A

75.00 – 84.99 B

65.00 – 74.99 C

55.00 – 64.99 D

50.00 – 54.99 E

0 – 49.99 F

ผลการประเมนิ ITA เมือ่เปรยีบเทียบตามค่าเปา้หมายของตัวชีว้ดัทีก่�าหนดตามนโยบายและแผนงานระดับประเทศ 
ได้แก่ แผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ ประเด็นท่ี 21 การต่อต้านการทจุรติและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ซึง่ในระยะแรกของแผนแมบ่ทฯ (พ.ศ. 2561 - 2565) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการปอ้งกันและปราบปรามการทจุรติ 
และประพฤติมชิอบ (ฉบบัปรบัปรุง เดือนกันยายน พ.ศ. 2563) แผนปฏิบติัการด้านการต่อต้านการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) และแผนบูรณาการต่อต้านการทุจรติและประพฤติมิชอบ ประจ�าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ซึ่งได้ก�าหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดให้หน่วยงานภาครฐัมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน) 
มีสัดส่วนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80

INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT MANUAL 202264
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สัดส่วนคะแนนแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบ OIT) รายตัวชี้วัดย่อย 

ตัวชี้วัดย่อย คะแนนต่อข้อ จำนวนข้อ คะแนนรายตัวชี้วัด 
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 0.44 9 4 
9.2 การบริหารงาน 0.50 8 4 
9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 0.57 7 4 
9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 1.00 4 4 
9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 0.80 5 4 
10.1 การป้องกันการทุจริต 1.25 8 10 
10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 5.00 2 10 

รวม  43 40 
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จำนวนผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีภายในและผูม้ีส่วนได้สว่นเสียภายนอก 
ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีภายใน (IIT) 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จำนวน 1,450 คน มาจาก 

1. อาจารย์    จำนวน   554 คน 
2. ครู    จำนวน   191 คน 
3. ข้าราชการ 38ค (2)  จำนวน   129 คน  
4. ลูกจ้างประจำ   จำนวน   078 คน 
5. พนักงานราชการ   จำนวน   068 คน 
6. พนักงานจ้างเหมาเอกชน  จำนวน   430 คน 

กลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน กำหนดจำนวนร้อยละ 10 ของจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในทั้งหมด แต่จะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 30 คน  
ดังนั้น มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ต้องตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในไม่น้อยกว่า 
จำนวน 145 คน 

ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสยีภายนอก (EIT) 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จำนวน 18,157 คน มาจาก 

1. นักศึกษา    จำนวน 13,544 คน 
2. นักเรียน    จำนวน   4,613 คน 

กรณีหน่วยงานมีผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจำนวนมากกว่า 4,000 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียภายนอกไม่น้อยกว่า 400 คน  
ดังนั้น 1. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ต้องตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกไม่น้อยกว่า  
            จำนวน 400 คน  
        2. โดยที่ปรึกษาของสำนักงาน ป.ป.ช. กล่าวว่าหากจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเกิน 10,000 คน   
           ขึ้นไป ควรเก็บข้อมูลไม่น้อยกว่า 1,200 คน 
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