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1. ความเป็นมาและความส าคญั
ส านักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต 

และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า 
“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA)” โดยเริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน และมีการขยายขอบเขต
พร้อมทั้งพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามล าดับ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบ
ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561- 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่ส านักงาน 
ป.ป.ช. ก าหนด ทั้งนี้ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(พ.ศ. 2561 - 2580) ได้น าผลการประเมิน ITA ไปก าหนดเป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯโดยในระยะแรก 
(พ.ศ. 2561 - 2565) ก าหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (85 คะแนนขึ้นไป) 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ในส่วนของมหาวิทยาลัยมหิดลได้ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานตามพันธกิจให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อมุ่งวิสัยทัศน์การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกโดยวางแนว
ทางการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลไว้ในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 มหาวิทยาลัยจะต้องมีผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) อยู่ในระดับสูง โดยระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561 -
2565) จะต้องได้ 85 คะแนนขึ้นไป และระยะที่ 2 เป็นต้นไป (พ.ศ. 2566 - 2580) จะต้องได้ 95 คะแนนขึ้นไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 4.2 มหาวิทยาลัยจะต้องมีธรรมาภิบาลอย่างทั่วถึงทั้งมหาวิทยาลัย โดยส่วนงานต่าง ๆ
จะต้องริเริ่มด าเนินงานเกี่ยวกับระบบธรรมาภิบาลแบ่งเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561 - 2565) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ระยะที่ 3 - 4 (พ.ศ. 2571 - 2580) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 100

กอปรกับสภามหา วิทยาลัยมหิดลในการประชุมครั้ งที่  567 เมื่ อ วันที่  27 เมษายน 2564
ได้เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยน าเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) มาเป็นเครื่องมือในการวางระบบธรรมาภิบาลของส่วนงาน
ตามยุทธศาสตร์ที่ 4.2 โดยจะเริ่มด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงเป็นที่มาของโครงการนี้ คือ โครงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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2. หลักเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิ 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University 

Integrity and Transparency Assessment: MU ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ก าหนดกรอบแนวทาง
ที่ค านึงถึงการเก็บข้อมูลอย่างรอบด้านและหลากหลายมิติการก าหนดระเบียบวิธีการประเมินผลเป็นไปตามหลักการ
ทางสถิติและทางวิชาการเพื่อให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนสุขภาวะขององค์กรในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ได้อย่างแท้จริงโดยมีการเก็บข้อมูลจาก 3 ส่วน ดังนี้

ส่ วนที่  1 แบบส ารวจความคิด เห็นของผู้มีส่ วน ได้ส่วน เสียภายใน ( Internal Integrity and
Transparency Assessment: IIT) โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ได้มีโอกาส
สะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนงานตนเอง โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็น
ใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สิน
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต

ส่วนที่  2 แบบส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and
Transparency Assessment: EIT) โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อส่วนงานได้มีโอกาสสะท้อนและแสดง
ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของส่วนงานโดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน 3 ตัวช้ีวัด ได้แก่

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน

ส่วนที่  3  แบบวัดการ เปิด เผยข้อมู ลสาธารณะ  (Open Data Integrity and Transparency
Assessment: OIT) เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลที่เผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์หลักของส่วนงาน 
โดยมีคณะที่ปรึกษาการประเมิน ITA ของมหาวิทยาลัยในฐานะผู้เชี่ยวชาญหรือคนกลาง (third party) เป็นผู้ตรวจสอบข้อมูล
และให้คะแนนพร้อมข้อเสนอแนะตามหลักเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด แบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัด ได้แก่

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต

ทั้งนี้ ในระยะแรกเริ่มมหาวิทยาลัยมหิดลก าหนดให้ส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ ด าเนินการเฉพาะ
ส่วนที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และหากส่วนงานหรือหน่วยงานใดมีความประสงค์จะด าเนินการทั้ง 3 ส่วน
สามารถด าเนินการได้ตามความพร้อม
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3. เครื่องมอืทีใ่ช้ในการประเมนิ

3.1 แบบวัด IIT
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) เป็น

แบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อส่วนงานหรือหน่วยงานตนเองใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการ
แก้ไขปัญหาการทุจริต (รายละเอียดตามภาคผนวก ก)

3.1.1 กลุ่มตัวอย่างแบบวัด IIT

การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ า จ านวนร้อยละ 10 ของจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน แต่จะต้อง
มีจ านวนไม่น้อยกว่า 30 ตัวอย่าง กรณีส่วนงานหรือหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจ านวนน้อยกว่า 30 คน 
ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทั้งหมด กรณีส่วนงานหรือหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจ านวน
มากกว่า 4,000 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในไม่น้อยกว่า 400 ตัวอย่าง

3.1.2 รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด IIT

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน
หน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึด
หลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และ
จะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการ
ปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะ
การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ ของบุคลากรอื่นในหน่วยงานทั้งในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติ
หน้าที่ และในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต
ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน
หน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิก
จ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย นอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายใน
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ ตัวชี้ วัดที่  2 การใช้งบประมาณ  
ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ 
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ตัวชี้วัดที ่3 การใช้อ านาจ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน
ต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไป
ถึงการใช้อ านาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ 
ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ การซื้อขายต าแหน่ง หรือการ
เอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อ านาจ  ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากร
ภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการน า
ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของ
ราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมี
กระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้อง
มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ  ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ 

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากร
ภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหาร
สูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต
ในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
การแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริต
ของหน่วยงาน ที่จะต้องท าให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน 
ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง 
ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงานไปปรับปรุงการท างานเพื่อป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ประกอบด้วยข้อค าถาม
จ านวน 6 ข้อ 

3.2 แบบวัด EIT
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 

เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อส่วนงานหรือหน่วยงานที่ประเมินใน 3 ตัวชี้วัด 
ได้แก่ ตัวชี้ วัดคุณภาพการด าเนินงาน ตัวชี้ วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้ วัดการปรับปรุงระบบการท างาน 
(รายละเอียดตามภาคผนวก ข)

3.2.1 กลุ่มตัวอย่างแบบวัด EIT

การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ า จ านวนร้อยละ 10 ของจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
แต่จะต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 30 ตัวอย่าง กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจ านวนน้อยกว่า 30 คน
ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทั้งหมด กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจ านวนมากกว่า 
4,000 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกไม่น้อยกว่า 400 ตัวอย่าง
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3.2.2 รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด EIT

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการคุณภาพการด าเนินงาน ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ /
ให้บริการของหน่วยงานแก่รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมาไม่ปิดบังหรือ
บิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์
ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย นอกจากนี้ 
ยังประเมินการรับรู้เก่ียวกับการบริหารงานและการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน ที่จะต้องค านึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่ง ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเร่ืองต่าง ๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึง
ได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการด าเนินงาน
ของหน่วยงานและข้อมูลที่ สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัด ให้มีช่องทางให้ผู้ รับบ ริการ 
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งค าติชมหรือความคิดเห็นเก่ียวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ 
และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มี
ช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
ประเด็นส ารวจ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวม
ไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิด
โอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการด้วย ทั้งนี้ นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความส าคัญกับการ
ปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้นอีกด้วย ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน  ประกอบด้วยข้อ
ค าถามจ านวน 5 ข้อ 
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3.3 แบบตรวจ OIT
แบบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุ URL เพื่อเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่
ของการเปิดเผยข้อมูล และระบุค าอธิบายเพิ่มเติมประกอบค าตอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของ
ส่วนงานหรือหน่วยงาน โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ ใน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย 
5 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
และการส่งเสริมความโปร่งใส) และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ การด าเนินการ
เพื่อป้องกันการทุจริต และมาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต)

3.3.1 วิธีการรายงานข้อมูลตามแบบวัด OIT
ส่วนงานหรือหน่วยงานจะต้องรายงานข้อมูลตามแบบวัด OIT ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารสูงสุด

และส่งให้มหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาที่ก าหนดในปฏิทินการประเมิน จากนั้นมหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาการ
ประเมินเพื่อมาตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลตามแบบวัด OIT โดยตรวจสอบจากค าตอบและ URL และพิจารณา
ให้คะแนนโดยอ้างอิงตามความครบถ้วนขององค์ประกอบตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในแต่ละประเด็นการประเมิน 
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยก าหนดให้ใช้แบบวัด OIT ตามภาคผนวก ค 

3.3.2 เงื่อนไขทั่วไปของการด าเนินการในแบบวัด OIT
(1) เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์หลักของส่วนงานหรือหน่วยงานที่ใช้ในการสื่อสารต่อสาธารณะ
(2) โดยทั่วไปแล้วส่วนงานหรือหน่วยงานจะต้องรักษาและคงสภาพเว็บไซต์หลักให้สาธารณชนสามารถ

เข้าถึงได้ทุกช่วงเวลา อย่างไรก็ตาม ในกรณีเกิดเหตุจ าเป็นทางเทคนิคท าให้เว็บไซต์หลักไม่สามารถเข้าถึงได้ชั่วคราว
ส่วนงานหรือหน่วยงานจะต้องแก้ไขให้สามารถเข้าถึงได้โดยเร็วและภายในระยะเวลาที่ก าหนด

(3) การตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูล จะพิจารณาจากความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลได้ของประชาชน
ทั่วไป ดังนั้นส่วนงานหรือหน่วยงานจะต้องอธิบายให้ชัดเจนว่าข้อมูลเปิดเผยอยู่ในต าแหน่งใดบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
และประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้อย่างไร โดยเฉพาะกรณีรายงานข้อมูลในแบบวัด OIT ในลักษณะไฟล์ pdf ลักษณะ 
google drive และลักษณะ Home page

(4) การให้บริการ หมายถึง การให้บริการตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจ หากส่วนงานหรือหน่วยงานใด
มีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นจ านวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การปฏิบัติงานหรือการให้บริการท่ีมีความส าคญั
ต่อภารกิจ

(5) ปี พ.ศ. หมายถึง ปีงบประมาณ พ .ศ.กรณีที่ส่วนงานหรือหน่วยงานด าเนินงานในบางข้อ
โดยใช้ปีปฏิทินหรือรอบปีอื่น ซึ่งท าให้ไม่สามารถตอบข้อค าถามที่เกี่ยวข้องกับการก ากับติดตามรอบ 6 เดือน
ให้ใช้ข้อมูลในรอบ 3 เดือนในการตอบข้อค าถาม

(6) กรณีที่ส่วนงานหรือหน่วยงานไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลใดได้ เนื่องจากมีข้อจ ากัดหรือเหตุผล
ความจ าเป็นท าให้ไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลตามรายละเอียดที่ก าหนดได้ ให้อธิบายเหตุผลความจ าเป็นมาอย่างละเอียด
โดยจะต้องมีสาเหตุด้านกฎหมายหรือข้อจ ากัดอันสุดวิสัยประกอบการตอบ
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3.3.3 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 

เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง 
ๆ ของส่วนงานและหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน 
ข่าวประชาสัมพันธ์  และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่  แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน 
และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงาน
และการด าเนินงานของหน่วยงาน โดยประกอบด้วย 5 ตัวช้ีวัดย่อย (33 ข้อมูล) ดังนี้

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

การประชาสัมพันธ์

ข้อ ข้อมลู องค์ประกอบดา้นขอ้มลู
o1 โครงสร้าง แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนงานหรือหน่วยงานประกอบด้วยต าแหน่งที่

ส าคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น ส านัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
o2 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหาร ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการ

ติดต่อ ผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ด ารงต าแหน่งทางการบริหาร
o3 อ านาจหน้าที่ แสดงข้อมูลพันธกิจหรือหน้าที่ของส่วนงานหรือหน่วยงาน
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือ

แผนพัฒนาหน่วยงาน
▪ แสดงแผนการด าเนินภารกิจของส่วนงานหรือหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
▪ มีข้อมูลรายละเอียด เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
▪ เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565

o5 ข้อมูลการติดต่อ แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้
▪ ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

แผนที่ตั้งหน่วยงาน
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานของส่วนงานหรือ

หน่วยงาน

ข้อ ข้อมลู องค์ประกอบดา้นขอ้มลู
o7 ข่าวประชาสัมพนัธ์ ▪ แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามพันธกิจหรือหน้าที่

ของส่วนงานหรือหน่วยงาน
▪ เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2565
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การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การด าเนินงาน

ข้อ ข้อมลู องค์ประกอบดา้นขอ้มลู
o8 Q&A ▪ แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และส่วนงานหรือ

หน่วยงานสามารถสื่อสารให้ค าตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสาร
ได้สองทาง เช่น Web broad, กล่องข้อความถาม - ตอบ เป็นต้น

▪ สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
o9 Social Network ▪ แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น 

▪ สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก

ข้อ ข้อมลู องค์ประกอบดา้นขอ้มลู
o10 แผนด าเนินงานประจ าปี ▪ แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี

▪ มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ 
ระยะเวลาในการด าเนินการ เป็นต้น 

▪ เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565
o11 รายงานการก ากับติด

ตามการด าเนนิงานประจ าปี 
รอบ 6 เดือน

▪ แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี
▪ มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการด าเนินการ

แต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณท่ีใช้ด าเนินงาน เป็นต้น
▪ ข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565

o12 รายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปี

▪ แสดงผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี
▪ มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินงาน เช่น ผลการด าเนินการโครงการหรือ

กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมาย เป็นต้น

▪ เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564
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การปฏิบัติงาน

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

การบริหารเงินงบประมาณ

ข้อ ข้อมลู องค์ประกอบดา้นขอ้มลู
o13 คู่มือหรือมาตรฐาน

การปฏิบัติงาน
▪ แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อใช้เป็นข้อมูล

ในการขอรับบริการหรือติดต่อกับส่วนงานหรือหน่วยงาน
▪ มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด ส าหรับ

เจ้าหน้าที่หรือพนักงานต าแหน่งใด ก าหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร
เป็นต้น

o14 คู่มือหรือมาตรฐาน
การให้บริการ

▪ แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน
ใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับส่วนงานหรือหน่วยงาน

▪ มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือส าหรับบริการหรือภารกิจใด 
ก าหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น

o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บรกิาร ▪ แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของส่วนงานหรือหน่วยงาน
▪ เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2565

o16 รายงานผลการส ารวจความ
พึงพอใจการให้บรกิาร

▪ แสดงผลส ารวจความพึงพอใจการให้บริการตามภารกิจของส่วนงานหรือ
หน่วยงาน

▪ เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564
o17 E–Service ▪ แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามภารกิจของส่วนงานหรือ

หน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
▪ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของส่วนงาน

หรือหน่วยงาน

ข้อ ข้อมลู องค์ประกอบดา้นขอ้มลู
o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจ าปี
▪ แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
▪ มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร 

งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น
▪ เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565

o19 รายงานการก ากับติดตามการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจ าป ี
รอบ 6 เดือน

▪ แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
▪ มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ 

เป็นต้น
▪ เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565
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ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.4 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อ ข้อมลู องค์ประกอบดา้นขอ้มลู
o20 รายงานผลการใช้จา่ย

งบประมาณประจ าปี
▪ แสดงผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
▪ มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
▪ เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564

ข้อ ข้อมลู องค์ประกอบดา้นขอ้มลู
o21 แผนการจัดซื้อจัดจา้งหรอื

แผนการจัดหาพสัดุ
▪ แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่ส่วนงานหรือหน่วยงาน

จะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560

▪ เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565
o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการ

จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ

▪ แสดงประกาศตามที่ส่วนงานหรือหน่วยงานจะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น 
ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น

▪ เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565
o23 สรุปผลการจัดซือ้จัดจ้างหรอื

การจัดหาพสัดุรายเดือน
▪ แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนงานหรือหน่วยงาน
▪ มีข้อมูลรายละเอยีดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้ เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับ
การคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น

▪ จ าแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่า
ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง) 

▪ เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565
o24 รายงานผลการจัดซือ้จัดจา้ง

หรือการจัดหาพสัดุประจ าปี
▪ แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนงานหรือหน่วยงาน
▪ มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
▪ เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2564
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ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อ ข้อมลู องค์ประกอบดา้นขอ้มลู
o25 นโยบายการบรหิารทรัพยากร

บุคคล
▪ แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ 

เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
▪ เป็นนโยบายของของส่วนงานหรือหน่วยงาน หรือนโยบายที่ก าหนดในนาม

ของมหาวิทยาลัย
▪ เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในปี พ.ศ. 2565

o26 การด าเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล

▪ แสดงการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผน
ก าลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การบรรจุและแต่งตั้งบคุลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรม
และรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น

▪ เป็นการด าเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตามข้อ O25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล ตามข้อ O25

▪ เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2565
o27 หลักเกณฑ์การบรหิารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล
▪ แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

(1) หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
(2) หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
(3) หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
(4) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
(5) หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ

▪ เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในปี พ.ศ. 2565
o28 รายงานผลการบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจ าปี

▪ แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
▪ มีข้อมูลรายละเอียดของการด าเนินการ เช่น ผลการด าเนินการตามนโยบาย

การบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล เป็นต้น

▪ เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564
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ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อ ข้อมลู องค์ประกอบดา้นขอ้มลู
o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรือ่ง

ร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

▪ แสดงคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของส่วนงานหรือหน่วยงาน

▪ มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอก
จะท าการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน 
ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ เป็นต้น

o30 ช่องทางแจ้งเรื่องรอ้งเรียน
การทุจริตและประพฤตมิิชอบ

▪ แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ผ่านทางช่องทางออนไลน์

▪ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของส่วนงาน
หรือหน่วยงาน

o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรือ่งร้องเรยีน
การทุจริตและประพฤตมิิชอบ

▪ แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรือ่งรอ้งเรยีน เช่น จ านวนเรื่อง เรื่องที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างด าเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มี
เรื่องร้องเรียน)

▪ เป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2565

ข้อ ข้อมลู องค์ประกอบดา้นขอ้มลู
o32 ช่องทางการรบัฟงัความ

คิดเห็น
▪ แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงาน

ตามอ านาจหนา้ที่หรือภารกิจของส่วนงานหรอืหนว่ยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์
▪ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของส่วนงาน

หรือหน่วยงาน
o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมี

ส่วนร่วม
▪ แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้

มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจ ของส่วนงานหรือหน่วยงาน เช่น
ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตาม
ประเมินผล เป็นต้น 

▪ เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2565
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ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 

เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
เพื่อเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) การด าเนินการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึง
การให้ความส าคัญต่อผลการประเมินเพื่อน าไปสู่การจัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
และมีการก ากับติดตามการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยประกอบด้วย 2 ตัวช้ีวัดย่อย (10 ข้อมูล) ดังนี้

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ ข้อมลู องค์ประกอบดา้นขอ้มลู
o34 เจตจ านงสุจรติของผูบ้ริหาร ▪ แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือค ามั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารส่วนงานหรือ

หน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
▪ ด าเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน

o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ▪ แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด
คนปัจจุบัน

▪ เป็นการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้ เห็นถึงการให้ความส าคัญกับ
การปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส

▪ เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2565

ข้อ ข้อมลู องค์ประกอบดา้นขอ้มลู
o36 การประเมินความเสี่ยงการ

ทุจริตประจ าปี
▪ แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจ

ก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของส่วนงานหรือหน่วยงาน

▪ มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของ
ความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น

▪ เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2565
o37 การด าเนินการเพื่อจัดการ

ความเสี่ยงการทุจรติ
▪ แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจ

ก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของส่วนงานหรือหน่วยงาน

▪ เป็นกิจกรรมหรือการด าเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการด าเนินการ
เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36

▪ เป็นการเป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2565
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การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริต

* ข้อ 041 เป็นข้อที่ไม่น ามาคิดคะแนน

ข้อ ข้อมลู องค์ประกอบดา้นขอ้มลู
o38 การเสริมสรา้งวัฒนธรรม

องค์กร
▪ แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ให้เจ้าหน้าที่ของส่วนงานหรือหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน

▪ เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2565

ข้อ ข้อมลู องค์ประกอบดา้นขอ้มลู
o39 แผนปฏิบัติการป้องกัน

การทุจริต
▪ แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนา

ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนงานหรือหน่วยงาน
▪ มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลา

ด าเนินการ เป็นต้น
▪ เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565

o40 รายงานการก ากับติดตามการ
ด าเนินการป้องกันการทุจริต
ประจ าปี รอบ 6 เดือน

▪ แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
▪ มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่ละ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณท่ีใช้ด าเนินงาน เป็นต้น
▪ เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565

o41* รายงานผลการด าเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจ าปี

▪ แสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
▪ มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินการ เช่น ผลการด าเนินการโครงการหรือ

กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมาย เป็นต้น

▪ ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2564
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ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ข้อ ข้อมลู องค์ประกอบดา้นขอ้มลู
o42 มาตรการส่งเสรมิคุณธรรม

และความโปร่งใสภายใน
ส่วนงานหรือหน่วยงาน

▪ มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงาน
หรือหน่วยงานให้ดีขึ้น โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ เช่น การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง การก าหนดขั้นตอนหรอืวิธีการปฏิบัติ  การก าหนดแนวทางการก ากบั
ติดตามให้น าไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น

o43 การด าเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในส่วนงานหรอื
หน่วยงาน

▪ แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในส่วนงานหรือหน่วยงาน

▪ มีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

▪ เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2565
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4. การรายงานผลการประเมนิ

4.1 การค านวณผลการประเมิน

การประมวลผลคะแนน มีขั้นตอนการประมวลผลคะแนนตามล าดับ ดังนี้

* หากส่วนงานหรือหน่วยงานด าเนินการเฉพาะแบบ OIT จะให้ค่าน้ าหนัก 100 และหากด าเนินการครบทั้ง 3 เครื่องมือจะให้ค่าน้ าหนัก 40

4.2 คะแนนและระดับผลการประเมิน

ผลการประเมินจะประกอบด้วย ค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และต้องได้ 85 คะแนนขึ้นไปจึงจะถือว่า 
“ผ่าน” ซึ่งระดับผลการประเมิน (Rating Score) จ าแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้

คะแนน แบบ IIT แบบ EIT แบบ OIT

คะแนนข้อค าถาม
คะแนนเฉลี่ยของ

ข้อค าถามจากผู้ตอบทุกคน
คะแนนเฉลี่ยของ

ข้อค าถามจากผู้ตอบทุกคน
คะแนนของข้อค าถาม

คะแนนตัวช้ีวัดย่อย – –
คะแนนเฉลี่ยของ
ทุกข้อค าถาม
ในตัวช้ีวัดย่อย

คะแนนตัวช้ีวัด
คะแนนเฉลี่ยของ

ทุกข้อค าถามในตัวชี้วัด
คะแนนเฉลี่ยของ

ทุกข้อค าถามในตัวชี้วัด
คะแนนเฉลี่ยของ

ทุกตัวชี้วัดย่อยในตัวชี้วัด

คะแนนแบบส ารวจ
คะแนนเฉลี่ยของ

ทุกตัวชี้วัดในแบบส ารวจ
คะแนนเฉลี่ยของ

ทุกตัวชี้วัดในแบบส ารวจ
คะแนนเฉลี่ยของ

ทุกตัวชี้วัดในแบบส ารวจ

น้ าหนักแบบส ารวจ ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 *ร้อยละ 100 / 40

คะแนนรวม ผลรวมของคะแนนแบบส ารวจทีถ่ว่งน้ าหนกั

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
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5. ปฏิทินการประเมนิ

หมายเหตุ
1. ปฏิทินการประเมินอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. การเก็บข้อมูล IIT และ EIT เฉพาะส่วนงานหรอืหนว่ยงานที่มีความประสงค์จะด าเนินการครบทั้ง 3 เครื่องมือ

ล าดบั รายละเอียด ช่วงระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ

1. การเผยแพรคู่มือ/ปฏิทินการประเมิน พฤศจิกายน  2564 มหาวิทยาลัย

2. การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน พฤศจิกายน  2564 มหาวิทยาลัย

3. การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ
แนวทางการเผยแพร่ OIT ครั้งที่ 1

กุมภาพันธ์ 2565 มหาวิทยาลัย

4. การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ
แนวทางการเผยแพร่ OIT ครั้งที่ 2

มีนาคม 2565 มหาวิทยาลัย

5. การเก็บข้อมูล IIT และ EIT กุมภาพันธ์ - เมษายน 2565 ส่วนงาน

6. การส่งแบบตรวจ OIT เมษายน 2565 ส่วนงาน

7. การตรวจประเมินและสรุปผลการประเมิน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัย

8. ชี้แจงเพิ่มเติมและยืนยันผลแบบวัด OIT มิถุนายน 2565 ส่วนงาน

9. ประกาศผลการประเมิน สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัย
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ภาคผนวก



ภาคผนวก ก 
แบบวัด IIT



MU ITA 2022 
ยิ่งเปิดเผย ยิ่งโปร่งใส 
More open, more transparent 
 

1 
 

แบบส ำรวจควำมคดิเหน็ของผู้มสีว่นไดส้่วนเสยีภำยใน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  
(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ขอ้ ดังนี้ 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

i1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน 
ปฏิบัติงาน/ให้บริการแกผู่้มาติดตอ่ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ 
มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุดหรือ 
ไม่มเีลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

▪ เป็นไปตามขั้นตอนท่ีก าหนด     

▪ เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด     

 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

น้อยที่สุดหรือ 
ไม่มเีลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน 
ปฏิบัติงาน/ให้บริการแกผู่้มาติดตอ่ท่ัว ๆ ไป 
กับผู้มาตดิต่อท่ีรู้จักเป็นการส่วนตวั อย่างเท่าเทียมกัน 
มากน้อยเพียงใด 

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

i3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบตัิงาน 
ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 

น้อยที่สุดหรือ 
ไม่มเีลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

▪ มุ่งผลส าเรจ็ของงาน     

▪ ให้ความส าคญักับงานมากกว่าธุระส่วนตัว     

▪ พร้อมรับผดิชอบ หากความผดิพลาดเกดิจากตนเอง     

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

i4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อ  
เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนมุัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 

มี ไม่ม ี

▪ เงิน   

▪ ทรัพย์สิน   

▪ ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรบัความบันเทิง เป็นต้น   

หมายเหตุ: เป็นการเรียกรับที่นอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนดให้รับได้ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ เป็นต้น 

 
 
 



MU ITA 2022 
ยิ่งเปิดเผย ยิ่งโปร่งใส 
More open, more transparent 
 

2 
 

แบบส ำรวจควำมคดิเหน็ของผู้มสีว่นไดส้่วนเสยีภำยใน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  
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ประเด็นการประเมิน ระดับ 

i5 นอกเหนือจากการรับจากญาตหิรือจากบุคคล ท่ีให้กันในโอกาสตา่ง ๆ 
โดยปกตติามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม 
หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกนัในสังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงานของท่าน 
มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ หรือไม ่

มี ไม่ม ี

▪ เงิน   

▪ ทรัพย์สิน   

▪ ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรบัความบันเทิง เป็นต้น   

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

i6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน 
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม ่

มี ไม่ม ี

▪ เงิน   

▪ ทรัพย์สิน   

▪ ประโยชน์อ่ืน ๆ เช่น การยกเวน้ค่าบริการ การอ านวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น   

 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ  ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ดังนี้ 
 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

น้อยที่สุดหรือ 
ไม่มเีลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  
ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

i8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ 
โดยค านึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุดหรือ 
ไม่มเีลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

▪ คุ้มค่า     

▪ ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว ้     
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ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

น้อยที่สุดหรือ 
ไม่มเีลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 
กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

น้อยที่สุดหรือ 
ไม่มเีลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน 
ที่เป็นเท็จ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์  
หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพยีงใด 

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

i11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซือ้จัดจ้าง/การจัดหาพสัดุ 
และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดงัต่อไปนี้  
มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุดหรือ 
ไม่มเีลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

▪ โปร่งใส ตรวจสอบได ้     

▪ เอื้อประโยชน์ให้ผูป้ระกอบการรายใดรายหนึ่ง     

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

i12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม 
ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ 
มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุดหรือ 
ไม่มเีลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

▪ สอบถาม     

▪ ทักท้วง     

▪ ร้องเรียน     
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ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ  ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ดังนี้ 
 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

น้อยที่สุดหรือ 
ไม่มเีลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 
มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: การมอบหมาย หมายถึง การมอบหมายงานตามต าแหน่งหน้าที่ 
 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

น้อยที่สุดหรือ 
ไม่มเีลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามระดับคณุภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

น้อยที่สุดหรือ 
ไม่มเีลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม 
มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

น้อยที่สุดหรือ 
ไม่มเีลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าธุระส่วนตัวของ 
ผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพยีงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

น้อยที่สุดหรือ 
ไม่มเีลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจรติ มากน้อยเพียงใด 
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ประเด็นการประเมิน ระดับ 

i18 การบริหารงานบุคคลของหนว่ยงานของท่าน  
มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุดหรือ 
ไม่มเีลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

▪ ถูกแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ     

▪ มีการซื้อขายต าแหน่ง     

▪ เอื้อประโยชน์ให้กลุม่หรือพวกพ้อง     

 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ดังนี้ 

 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

น้อยที่สุดหรือ 
ไม่มเีลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน 
มีการเอาทรัพย์สินของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว 
หรือน าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

น้อยที่สุดหรือ 
ไม่มเีลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ 
ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน 
มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

น้อยที่สุดหรือ 
ไม่มเีลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพยส์ินของราชการ 
ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน  
มีการขออนุญาตอยา่งถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 
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ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

น้อยที่สุดหรือ 
ไม่มเีลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน 
มีการน าทรัพยส์ินของราชการไปใช้ 
โดยไม่ได้ขออนุญาตอยา่งถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน 
มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

น้อยที่สุดหรือ 
ไม่มเีลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน 
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

น้อยที่สุดหรือ 
ไม่มเีลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i24 หน่วยงานของท่าน 
มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
เพื่อป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม 
หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

    

 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ดังนี้ 
 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

น้อยที่สุดหรือ 
ไม่มเีลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i25 ผู้บริหารสูงสดุของหน่วยงานของท่าน ให้ความส าคัญ 
กับการต่อต้านการทุจรติ มากน้อยเพียงใด 

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

i26 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม ่ มี ไม่ม ี

▪ ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มปีระสิทธิภาพ   

▪ จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหนว่ยงาน   
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ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

น้อยที่สุดหรือ 
ไม่มเีลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i27 ปัญหาการทุจรติในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแกไ้ข 
มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: หากทา่นเห็นวา่หน่วยงานของท่านไม่มีปัญหาการทุจริตให้ตอบ “มากที่สุด” 

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

i28 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการดังต่อไปนี้  
ต่อการทุจรติในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุดหรือ 
ไม่มเีลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

▪ เผ้าระวังการทุจรติ     

▪ ตรวจสอบการทุจรติ     

▪ ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจรติ     

หมายเหตุ: หากหน่วยงานของท่านไม่มกีารทุจริต จึงท าให้ไม่มีการลงโทษทางวนิัย ให้ตอบ "มากที่สุด" 
 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

น้อยที่สุดหรือ 
ไม่มเีลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i29 หน่วยงานของท่านน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ 
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน 
เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: ฝา่ยตรวจสอบภายใน หมายถึง ส่วนงานตรวจสอบภายในของหนว่ยงาน ฝ่ายตรวจสอบภายนอก หมายถึง 
หน่วยงานที่มอี านาจหน้าที่ตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เช่น ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นต้น 

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

i30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงาน 
ของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 

น้อยที่สุดหรือ 
ไม่มเีลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

▪ สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก     

▪ สามารถติดตามผลการร้องเรยีนได ้     

▪ มั่นใจว่าจะมีการด าเนินการอยา่งตรงไปตรงมา     

▪ มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มผีลกระทบต่อตนเอง     
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ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 

 
 
 
 
 
 
 

 



ภาคผนวก ข 
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ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ ดังนี้ 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

e1 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ 

ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ 

มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุดหรือ 

ไม่มเีลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

▪ เป็นไปตามขั้นตอนท่ีก าหนด     

▪ เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด     

 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

น้อยที่สุดหรือ 

ไม่มเีลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

e2 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ 

ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผูม้าติดต่อคนอ่ืน ๆ 

อย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

น้อยที่สุดหรือ 

ไม่มเีลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

e3 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ให้ข้อมูล 

เกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการแก่ท่าน  

อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล  

มากน้อยเพียงใด 

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

e4 ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหนา้ที่ของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ  

ร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนมุัติ อนุญาต  

หรือให้บริการ หรือไม ่

มี ไม่ม ี

▪ เงิน   

▪ ทรัพย์สิน   

▪ ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง เป็นต้น   
หมายเหตุ: เป็นการให้ที่นอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ เป็นต้น 
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ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

น้อยที่สุดหรือ 

ไม่มเีลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

e5 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการด าเนินงาน 

โดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 

มากน้อยเพียงใด 

    

 
ตัวช้ีวัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร  ประเด็นส ารวจประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ ดังน้ี 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

e6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ  

มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุดหรือ 

ไม่มเีลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

▪ เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน     

▪ มีช่องทางหลากหลาย     

 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

น้อยที่สุดหรือ 

ไม่มเีลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

e7 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ 

มีการเผยแพรผ่ลงานหรือข้อมูลทีส่าธารณชนควรรับทราบอย่าง

ชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

มี ไม่ม ี

e8 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคดิเหน็เกี่ยวกับ 

การด าเนินงาน/การให้บริการ หรอืไม ่
  

 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

น้อยที่สุดหรือ 

ไม่มเีลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

e9 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบค าถาม 

เมื่อมีข้อกังวลสงสยัเกี่ยวกับการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน 

มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: หากท่านไม่มีข้อกังวลสงสัยให้ตอบ “มากที่สุด” 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

มี ไม่ม ี

e10 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ 

มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน หรือไม่ 
  

 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน  ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ ดังนี้ 
 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

น้อยที่สุดหรือ 

ไม่มเีลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

e11 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ 

มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น 

มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: หากทา่นติดต่อครั้งแรก ให้เปรียบเทียบกบัคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการที่ทา่นคาดหวังไวก้่อนมาตดิต่อ 
 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

น้อยที่สุดหรือ 

ไม่มเีลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

e12 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ 

มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการใ

ห้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: หากทา่นติดต่อครั้งแรกให้เปรียบเทียบกับวิธกีารและขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการที่ทา่นคาดหวังไวก้่อนมาติดต่อ 

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

มี ไม่ม ี

e13 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/การให้บริการ 

ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน หรือไม ่
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ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

น้อยที่สุดหรือ 

ไม่มเีลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

e14 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ 

ผู้มาตดิต่อ หรือผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

เข้าไปมสี่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริ

การของหน่วยงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: การมีส่วนรว่ม เช่น ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น 

 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

น้อยที่สุดหรือ 

ไม่มเีลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

e15 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ 

มีการปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการ 

ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น  

มากน้อยเพียงใด 

    

 
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 

 
 
 
 
 
 
 

 



ภาคผนวก ค 
แบบวัด OIT
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แบบวดัการเปดิเผยข้อมูลสาธารณะของสว่นงานและหน่วยงาน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อส่วนงาน                                                           

2. เว็บไซต์หลักของส่วนงาน (ระบุ URL)                                                        
 

ตอนที่ 2 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  

ข้อ ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยผ่านหน้าเว็บไซต์หลักของส่วนงาน 
โปรดท าเครื่องหมาย ✓ ระบุ URL  

(ระบุได้มากกว่า 1 URL) 
ค าอธิบาย (ถ้ามี) 

มี ไม่มี 

O1 โครงสร้าง     
O2 ข้อมูลผู้บริหาร     
O3 อ านาจหน้าที ่     
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน     
O5 ข้อมูลการติดต่อ     
O6 กฎหมายที่เกีย่วข้อง     
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์     
O8 Q&A     
O9 Social Network     
O10 แผนด าเนินงานประจ าป ี     
O11 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน     
O12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี     
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบตัิงาน     
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ข้อ ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยผ่านหน้าเว็บไซต์หลักของส่วนงาน 
โปรดท าเครื่องหมาย ✓ ระบุ URL  

(ระบุได้มากกว่า 1 URL) 
ค าอธิบาย (ถ้ามี) 

มี ไม่มี 

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ     
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ     
O16 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ     
O17 E–Service     
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี     
O19 รายงานการก ากับติดตามการใช้จา่ยงบประมาณประจ าปรีอบ 6 เดอืน     
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าป ี     
O21 แผนการจดัซื้อจัดจา้งหรือแผนการจัดหาพสัด ุ     
O22 ประกาศตา่ง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพสัดุ     
O23 สรุปผลการจัดซื้อจดัจ้างหรือการจดัหาพัสดรุายเดือน     
O24 รายงานผลการจดัซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพสัดุประจ าป ี     
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล     
O26 การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล     
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล     
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี     
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรยีนการทุจริตและประพฤตมิิชอบ     
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทจุริตและประพฤติมิชอบ     
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น     
O33 การเปิดโอกาสให้เกดิการมีส่วนร่วม     
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ข้อ ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยผ่านหน้าเว็บไซต์หลักของส่วนงาน 
โปรดท าเครื่องหมาย ✓ ระบุ URL  

(ระบุได้มากกว่า 1 URL) 
ค าอธิบาย (ถ้ามี) 

มี ไม่มี 

O34 เจตจ านงสจุริตของผู้บริหาร     
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บรหิาร     
O36 การประเมินความเสีย่งการทุจรติประจ าป ี     
O37 การด าเนินการเพื่อจัดการความเสีย่งการทุจริต     
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร     
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต     
O40 รายงานการก ากับติดตามการการทุจริตประจ าปี รอบ 6 เดือน     
O41 รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าป ี     
O42 มาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงานหรือหนว่ยงาน     
O43 การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงานหรือหน่วยงาน     

 
                     ขอยืนยันข้อมูลตามนี้ 

 
  

             ลงชื่อ                                           หัวหน้าส่วนงาน/ผู้มีอ านาจ 
                           (                                        ) 
                 ต าแหน่ง                                        . 
                        วันที่            /           /           .  

 



ภาคผนวก ง 
ดาวน์โหลดเอกสาร



ดาวน์โหลดเอกสาร

▪ คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของมหาวิทยาลัยมหิดล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

▪ แบบส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายใน

▪ แบบส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายนอก

▪ แบบวัดการเปดิเผยข้อมูลสาธารณะ



คณะผูจ้ดัท ำ
คณะกรรมกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ด้ำนธรรมำภบิำล ประกอบไปด้วย

1. รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร ประธำนกรรมกำร
2. รองอธิกำรบดีฝ่ำยสำรสนเทศและวิทยำเขตกำญจนบุรี กรรมกำร
3. รองอธิกำรบดีฝ่ำยโครงกำรจัดตั้งวิทยำเขตนครสวรรค์ กรรมกำร
4. รองอธิกำรบดีฝ่ำยโครงกำรจัดตั้งวิทยำเขตอ ำนำจเจริญ กรรมกำร
5. คณบดีคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล กรรมกำร
6. คณบดีคณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี กรรมกำร
7. คณบดีคณะทันตแพทยศำสตร์ กรรมกำร
8. คณบดีคณะวิทยำศำสตร์ กรรมกำร
9. คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ กรรมกำร   
10. คณบดีคณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ กรรมกำร
11. ผู้อ ำนวยกำรสถำบันนวัตกรรมกำรเรียนรู้ กรรมกำร
12. ผู้อ ำนวยกำรกองกฎหมำย กรรมกำรและเลขำนุกำร
13. หัวหน้ำงำนธรรมำภิบำลและบริหำรทั่วไป กองกฎหมำย ผู้ช่วยเลขำนุกำร
14. นำยจักรกฤษณ์ พำงำม (เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป) ผู้ช่วยเลขำนุกำร




