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รายงานผล
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
( Integrity and Transparency Assessment: ITA )
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
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รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประจําปงบประมาณ 2563
ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดเขารวมรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ 2563 บัดนี้
สํา นั กงานคณะกรรมการป องกั น และปราบปรามการทุจ ริตแหงชาติไดป ระกาศผลคะแนนการเขารับ การ
ประเมิน ดังกลาวของหนว ยงานภาครัฐ ประจําป งบประมาณ 2563 เปน ที่เรียบร อยแลว โดยมหาวิทยาลั ย
ธรรมศาสตรไดรับผลคะแนนการประเมินดังตอไปนี้
คะแนนรวม : 92.08 คะแนน
ระดับผลการประเมิน : A (ระดับคะแนน 85.00 – 94.99)
คาเปาหมายตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ : ผาน (ไดคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป)
ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ผลการประเมิน ITA ประจําป 2559
ผลการประเมิน ITA ประจําป 2560
ผลการประเมิน ITA ประจําป 2561
ผลการประเมิน ITA ประจําป 2562
ผลการประเมิน ITA ประจําป 2563

คะแนน
62.56
73.21
74.30
81.52
92.08

^ 10.65
^ 1.09
^ 7.22
^ 10.56

สํานักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย ขอนําเสนอรายละเอียดผลการประเมิน ขอชี้แจงผลการ
ประเมิน ITA ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดังตอไปนี้
การประเมิ น คุ ณธรรมและความโปร งใสในการดํ า เนิ น งานของหน ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ 2563 ประกอบดวยตัวชี้วัดการประเมินจํานวน 10
ตัวชี้วัด รวม 100 คะแนน โดยใชเครื่องมือการประเมินที่แตกตางกันจํานวน 3 เครื่องมือการประเมิน ดังตอไปนี้
1) แบบวั ด การรั บ รู ข องผู มี ส วนได ส ว นเสี ย ภายใน (Internal Integrity and Transparency
Assessment : IIT) มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน ที่มีตอหนวยงาน
ตนเอง โดยเครื่องมือนี้ใชกับตัวชี้วัดจํานวน 5 ตัวชี้วัด ดังตอไปนี้
(1) ตัวชี้วัดการปฏิบัติหนาที่
(2) ตัวชี้วัดการใชงบประมาณ
(3) ตัวชี้วัดการใชอํานาจ
(4) ตัวชี้วัดการใชทรัพยสินของราชการ และ
(5) ตัวชี้วัดการแกไขปญหาการทุจริต
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การประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน ประเมินโดยการตอบแบบสอบถาม
ของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (สําหรับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรคือบุคลากรของมหาวิทยาลัย) (คาน้ําหนัก
คะแนน 30 คะแนน)
2) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency
Assessment: EIT) มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกที่มีตอหนวยงาน
ที่ประเมิน ประกอบดวยตัวชี้วัดจํานวน 3 ตัวชี้วัด ดังตอไปนี้
(1) ตัวชี้วัดคุณภาพการดําเนินงาน
(2) ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และ
(3) ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทํางาน
การประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ประเมินโดยการตอบแบบสอบถาม
ของผู มีสวนไดส วนเสี ยภายนอก (สําหรับ มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร คือนักศึกษา คูสั ญญา ผูรับ บริการจาก
มหาวิทยาลัย) (คาน้ําหนักคะแนน 30 คะแนน)
3) แบบตรวจการเป ด เผยข อ มู ล สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency
Assessment: OIT) มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินระดับการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะของหนวยงานเพื่อให
ประชาชนสามารถเขาถึงได ประกอบดวยตัวชี้วัดจํานวน 2 ตัวชี้วัด ดังตอไปนี้
(1) ตัวชี้วัดการเปดเผยขอมูล และ
(2) ตัวชี้วัดการปองกันการทุจริต
การประเมินตามแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะประเมินโดยการเผยแพรขอมูลบน Website
ของมหาวิทยาลัย (คาน้ําหนักคะแนน 40 คะแนน)
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดผลคะแนนการประเมินรวม 92.08 คะแนน โดยไดคะแนนในแตล ะ
เครื่องมือการประเมินและตัวชี้วัดดังตอไปนี้
1. แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT)
ตัวชี้วัด
คาคะแนนป 2563
1) ตัวชี้วัดการปฏิบัติหนาที่
94.18
2) ตัวชี้วัดการใชงบประมาณ
89.22
3) ตัวชี้วัดการใชอํานาจ
91.17
4) ตัวชี้วัดการใชทรัพยสินของราชการ
87.33
5) ตัวชี้วัดการแกปญหาการทุจริต
88.90
ไดคะแนนเฉลี่ย
90.16
คาน้ําหนักคะแนน 30 คะแนน
27.048

คาคะแนนป 2562
87.86
74.64
79.85
72.78
69.44
76.91
23.074

2. แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT)
ตัวชี้วัด
คาคะแนนป 2563
6) ตัวชี้วัดคุณภาพการดําเนินงาน
91.04
7) ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร
91.06
8) ตัวชี้วัดการปรับปรุงการทํางาน
87.79
ไดคะแนนเฉลี่ย
89.96
คาน้ําหนักคะแนน 30 คะแนน
26.988

คาคะแนนป 2562
78.87
72.27
70.82
73.98
22.196

3. แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT)
ตัวชี้วัด
คาคะแนนป 2563
9) ตัวชี้วัดการเปดเผยขอมูล
90.20
10) ตัวชี้วัดการปองกันการทุจริต
100
ไดคะแนนเฉลี่ย
95.1
คาน้ําหนักคะแนน 40 คะแนน
38.04

คาคะแนนป 2562
100
81.25
90.63
36.25
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แผนภาพแสดงผลการประเมิน ITA ประจําปงบประมาณ 2563 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

การประเมิ น คุ ณธรรมและความโปร งใสในการดํ า เนิ น งานของหน ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) ประจําปงบประมาณ 2563 มีเกณฑการประเมินผลและการรายงานผล
การประเมิน จะเปนการรายงานในลักษณะคาคะแนนที่ไดจากทั้ง 3 เครื่องมือการประเมินดังกลาว (รวม 100
คะแนน) ควบคูกับระดับผลการประเมิน (Rating Score) โดยจําแนกออกเปน 7 ระดับ ดังนี้

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดรับคะแนนจากผลการประเมิน 92.08 คะแนน จึงมีระดับผลการประเมิน
(Rating Score) อยูในระดับ A

