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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

 ในการดำเนนิการของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2562 

ความเป็นมาของการประเมิน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ได้ดำเนินการประเมินโดยใช้เครื่องมือการประเมินของ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ในการพัฒนาระบบประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity 
and Transparency Assessment) ของหน่วยงาน โดยทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมิน  คุณธรรมการดำเนินงาน  (Integrity Assessment) 
หน่วยงานภาครัฐและดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ของสำนักงาน ป.ป.ช. เข้าด้วยกันเพื่อให้การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงาน ป.ป.ช. มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างเครื่องมือการ
ประเมินที่ผนวกหลักการประเมินเชิงภาพลักษณ์ (Perception Base) และ หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – 
Base) เข้าด้วยกัน โดยมุ่งหวังให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมใน หน่วยงาน ให้มีภาพลักษณ์ที่ดีข้ึนใน
อนาคต เป็นประโยชน์สุขต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป 

ผลการประเมินคุณธรรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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"ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความ โปร่งใส (ITA) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี มีคะแนนรวม 82.86 อยู่ในระดับ B  มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ด้าน IIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน มี2 ข้อที่มีคะแนนต่ำกว่า 60 คะแนน การเปิด
โอกาสให้ มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ  59.62 คะแนน การใช้ทรัพย์สินของราชการ มีค่าต่ำสุด 
เท่ากับ 55.75 คะแนน   

2. ด้าน EIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและ
ตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจนมากน้อยเพียงใด 68.05 คะแนน ,E14 
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด  63.95  คะแนน และ 
E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อย
เพียงใด  62.42 คะแนน ซึ่ง 3 ข้อนี้มีความสัมพันธ์กับ OIT คือการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะและช่องทางการรับ
ฟังความคิดเห็น 

3. ด้าน OITพบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน 9.การเปิดเผยข้อมูล คะแนนเฉลี่ย 79.78 
คะแนน จากรายงานพบว่าการส่งข้อมูลผิดปี พศ. , ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นไม่ได้ผ่าน WEBSITE 
หลัก และ มีข้อมูลที่ไม่สามารถเปิดได้ในการตรวจ 
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การนำผลการประเมินไปดำเนินการปรับปรุง และพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. ด้าน IIT  พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน มี2 ข้อที่มีคะแนนต่ำกว่า 60 คะแนน  การเปิดโอกาสให้ มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ  59.62 
คะแนน การใช้ทรัพย์สินของราชการ มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 55.75 คะแนน ซึ่งในปี 2563 ได้แก้ไขโดยปรับปรุงการเผยแพร่แผนและผลการใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานสายสนับสนุน 

ตารางการผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ 
จากผู้ประเมิน 

ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 

1. การเปิดโอกาสให้บุคลากรทราบ
แผนและผลของการใช้จา่ย
งบประมาณ 

2. การดำเนินการตามเกณฑ์การ
ประเมิน 

 

1. ทำความเข้าใจกับหน่วยงานโดยเฉพาะผู้รับผิดชอบด้วยงานบริหาร 
2. กำหนดให้ ITA เป็นตวัชีว้ัดในแผนของทุกหนว่ยงาน 
3. ประเมินผลตามผลการปฏิบัติงาน 
 

คณะกรรมการการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

- รายงานผลในคณะกรรมการฯ 
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ตารางการผลการประเมินผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2. ด้าน EIT ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจนมากน้อย
เพียงใด 68.05 คะแนน ,E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนิ นงาน/การ
ให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 63.95 คะแนน และ E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากข้ึน มากน้อย
เพียงใด  62.42 คะแนน ซ่ึง 3 ข้อนี้มีความสัมพันธ์กับ OIT คือการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะและช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 

 
 
 

ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ 
จากผู้ประเมิน 

ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 

1. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อร้องเรียน 

 

มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
และข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเพ่ือนข้อมูล
ข่าวสารความต้องการและข้อห่วงใยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกมาปรับปรุงการทำงานให้ที่เกิดประโยชน์ต่อ ผู้รับบริการ
ทุกฝ่าย 

คณะกรรมการการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส 

- รายงานในระบบ OIT 
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ตารางการผลการประเมินแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  (OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3. ด้าน OIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน 9.การเปิดเผยข้อมูล คะแนนเฉลี่ย 79.78 คะแนน จากรายงานพบว่าการส่งข้อมูลผิดปี พ.ศ. , ช่องทางการรับฟังความ
คิดเห็นไม่ได้ผ่าน WEBSITE หลัก และ มีข้อมูลที่ไม่สามารถเปิดได้ในการตรวจ 
 

ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ 
จากผู้ประเมิน 

ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 

ความผิดพลาดในความเข้าใจ
และการตอบ รวมทั้งการเข้าถึง
ข้อมูลได้ตลอดเวลา 

 
 
 
 
 

1. ประชุมทำความเข้าใจกับเกณฑ์การประเมินกับทุกส่วนที่
เกี่ยวข้อง 

2. มอบหมายให้ดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ เพ่ือรวบรวม
ข้อมูล 

4. สร้างระบบตรวจสอบก่อนส่งเข้าระบบ 
5. สร้างระบบตรวจสอบการเข้าถึงระบบWEBSITE  ของ

มหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส 

- รายงานในระบบ OIT 

 


