
ประเด็นการประเมินแบบวัดการรับรูข้องผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) ปีงบประมาณ 2564 

 
ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 1 – ตัวชี้วัดที่ 5 ประกอบด้วย 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ ดังนี้ 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

i1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการ
แก่ผู้มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย มาก มากที่สุด

 เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด     
 เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด     

ข้อมูลประกอบการประเมิน 
1. ขั้นตอนการขอรับบริการสำนักงานคลัง สามารถดูข้อมูลได้ที่ Link ด้านล่าง 

https://office.kmitl.ac.th/finance/services 
2. ขั้นตอนการปฏิบัติงานสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สามารถดูข้อมูลได้ที่ Link ด้านล่าง 

https://bit.ly/2YvZeAR 
3. ขั้นตอนการขอรับบริการงานยานพาหนะสำนักงานพัสดุ สามารถดูข้อมูลได้ที่ Link ด้านล่าง 

https://www.itrector.kmitl.ac.th/vehicle/login.php 
4. ขั้นตอนการแจ้งซ่อมออนไลน์สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม สามารถดูข้อมูล

ได้ที่ Link  https://www.itrector.kmitl.ac.th/repair/ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย มาก มากที่สุด

i2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการ
แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผูม้าติดต่อที่รู้จักเป็นการ
ส่วนตัว อย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด

    

ข้อมูลประกอบการประเมิน 
1. ลำดับการจองรถในระบบจองรถส่วนกลาง สามารถดูข้อมูลได้ที่ Link ด้านล่าง 

 https://www.itrector.kmitl.ac.th/vehicle/admin.php 
2. เครื่องกดบัตรคิวในการขอรับบริการ มีที่สำนักงานคลังโดยผู้ที่มาขอรับบริการต้องกดบัตรคิวเพ่ือ

สามารถผู้ปฏิบัติงานสามารถให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 
 
 
 
 

 



ประเด็นการประเมิน ระดับ 
i3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปน้ี อย่างไร 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย มาก มากที่สุด

 มุ่งผลสำเร็จของงาน     
 ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว     
 พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง     

ข้อมูลประกอบการประเมิน 
1. ประกาศสถาบัน เรื่องมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สามารถดูข้อมูล

ได้ที่ Link https://bit.ly/3fmtXGx 
2. ผลสำรวจความพึงพอใจ สำนักทะเบียนและประมวลผล สามารถดูข้อมูลได้ที่ Link ด้านล่าง 

https://1th.me/zUVOz 
3. ผลสำรวจความพึงพอใจ สำนักหอสมุดกลาง สามารถดูข้อมูลได้ที่ Link ด้านล่าง 

https://1th.me/T0abt 
4. ผลสำรวจความพึงพอใจ สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง สามารถดู

ข้อมูลได้ที่ Link https://1th.me/nCLtQ 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับ
i4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อ  
เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บรกิาร หรือไม่

มี ไม่ม ี

 เงิน   
 ทรัพย์สิน   
 ประโยชน์อ่ืน ๆ ทีอ่าจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น   

หมายเหตุ: เป็นการเรียกรับท่ีนอกเหนือจากท่ีกฎหมายกำหนดให้รับได้ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ เป็นต้น 
ข้อมูลประกอบการประเมิน 
1. ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียน สามารถ

ดูข้อมูลได้ที่ Link https://bit.ly/3bwC5BX 
2. ประกาศสถาบัน เรื่อง นโยบายการห้ามรับสินบน สามารถดูข้อมูลได้ที่ Link ด้านล่าง 

 https://bit.ly/3fHR2nh 
3. ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู ้ปฏิบัต ิงานในสถาบัน สามารถดูข ้อมูลได้ที่             

Link  https://bit.ly/2ZofvYK 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นการประเมิน ระดับ 
i5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ทีใ่ห้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติ
ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันใน
สังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปน้ี หรือไม่

มี ไม่ม ี

 เงิน   
 ทรัพย์สิน   
 ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง 
เป็นต้น 

  

ข้อมูลประกอบการประเมิน 
1. ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียน สามารถ

ดูข้อมูลได้ที่ Link  https://bit.ly/3bwC5BX 
2. ประกาศสถาบัน เร ื ่อง นโยบายการห้ามร ับส ินบน สามารถดูข ้อม ูลได ้ท ี ่ Link ด้านล ่าง 

https://bit.ly/2X5f8Qr 
3. ข้อบังคับวถาบันฯ ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู ้ปฏิบ ัต ิงานในสถาบัน สามารถดูข ้อมูลได ้ที่             

Link https://bit.ly/2ZofvYK 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับ
i6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปน้ี แก่บุคคลภายนอกหรือ
ภาคเอกชน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต 
หรือไม่ 

มี ไม่ม ี

 เงิน   
 ทรัพย์สิน   
 ประโยชน์อ่ืน ๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การอำนวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ 
เป็นต้น 

  

ข้อมูลประกอบการประเมิน 
1. ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียน สามารถ

ดูข้อมูลได้ที่ Link  https://bit.ly/3bwC5BX 
2. ประกาศสถาบัน เรื่อง นโยบายการห้ามรับสินบน สามารถดูข้อมูลได้ที่  

Link https://bit.ly/2X5f8Qr 
3. ข้อบังคับวถาบันฯ ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน สามารถดูข้อมูลได้ที่  

Link  https://bit.ly/2ZofvYK 
 
 
 
 
 



ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ ดังน้ี 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย มาก มากที่สุด

i7 ท่านรู้เก่ียวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด

    

ข้อมูลประกอบการประเมิน 
1. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  สามารถดูข้อมูลได้ที่  

Link https://bit.ly/3c0L3GM 
2. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประมาณแผ่นดิน) สามารถดูข้อมูลได้ที่  

Link https://bit.ly/3bChJaA 
3. แผนกลยุทธ์สถาบัน 10 ปี สามารถดูข้อมูลได้ที่ Link https://bit.ly/3eJnoO0 
4. แผนปฏิบัติการ 5 ปี สามารถดูข้อมูลได้ที่ Link https://bit.ly/2VWLCMa 
5. แผนปฏิบัติการ สามารถดูข้อมูลได้ที่ Link https://bit.ly/3axf0xJ 

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

i8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึง
ประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย

น้อย มาก มากที่สุด

 คุ้มค่า     
 ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ต้ังไว้     

ข้อมูลประกอบการประเมิน 
1. รายงานแผน/ผล การจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สามารถดูข้อมูลได้ที่     

Link https://bit.ly/3bx0PtQ 
2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ่งประจำเดือน สามารถดูข้อมูลได้ที่ Link https://bit.ly/2xGo3im 

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย มาก มากที่สุด

i9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด

    

ข้อมูลประกอบการประเมิน 
1. จัดทำแผนงบประมาณประจำปี สามารถดูข้อมูลได้ที่ Link  https://bit.ly/2VQh9z1 
2. จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ  สามารถดูข้อมูลได้ที่ Link https://bit.ly/3byeikS 
3. ประกาศสถาบัน เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับ

ซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถดูข้อมูลได้ที่ Link  https://bit.ly/3e3evxh 
 



ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย มาก มากที่สุด

i10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน 
ที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์  
หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 

    

ข้อมูลประกอบการประเมิน 
1. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการลงโทษทางวินัยให้ทราบ สามารถดูข้อมูลได้ที่ 

Link https://bit.ly/3eGKrc1 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
i11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหา
พัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปน้ี  
มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย มาก มากที่สุด

 โปร่งใส ตรวจสอบได้     
 เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหน่ึง     

ข้อมูลประกอบการประเมิน 
1. ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างของสถาบัน สามารถดูข้อมูลได้ที่ 

Link http://kmitl.ac.th/th/procurement 
2. รายงานแผน/ผล การจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สามารถดูข้อมูลได้ที่     

Link https://bit.ly/3bx0PtQ 
3. ประกาศสถาบัน เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับ

ซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถดูข้อมูลได้ที่ Link  https://bit.ly/3e3evxh 

 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
i12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม 
ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็น
ดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย มาก มากที่สุด

 สอบถาม     
 ทักท้วง     
 ร้องเรียน     

ข้อมูลประกอบการประเมิน 
1. การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ สามารถดูข้อมูลได้ที่ Link https://bit.ly/2XUP0tr 
2. ช่องทางการร้องเรียน สามารถดูข้อมูลได้ที่ Link https://bit.ly/2ZhlSNK 
3. หนังสือยืนยันความโปร่งใสและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถดูข้อมูล

ได้ที่ Link  https://bit.ly/2zd9PpT 



ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ  ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ ดังนี้ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย มาก มากที่สุด

i13 ท่านได้รับมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จาก
ผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด

    

หมายเหตุ: การมอบหมาย หมายถึง การมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าท่ี 
ข้อมูลประกอบการประเมิน 
1. การให้บุคลากรจัดทำแบบมอบหมายงาน สามารถดูข้อมูลได้ที่  

Link  http://hr.kmitl.ac.th/?page_id=35 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย มาก มากที่สุด

i14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับ
คุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด

    

ข้อมูลประกอบการประเมิน 
1. การประเมินผลการปฏิบัติงานสายวิชาการและสายสนับสนุนตามข้อบังคับสถาบัน สามารถดูข้อมูล

ได้ที่ Link http://hr.kmitl.ac.th/?page_id=120 
2. ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สามารถดูข้อมูลได้ที่  

Link https://bit.ly/2Zih4Yg 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย มาก มากที่สุด

i15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา 
อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

    

ข้อมูลประกอบการประเมิน 
1. ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพ่ือสนับสนุนการบริหารงานบุคคลของสถาบัน ปีละ 2 ครั้ง สามารถดู

ข้อมูลได้ที่ Link http://hr.kmitl.ac.th/?page_id=120 
 
 
 
 
 



ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย มาก มากที่สุด

i16 ท่านเคยถกูผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัว
ของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย มาก มากที่สุด

i17 ท่านเคยถกูผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่
ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

i18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน  
มีลักษณะดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย มาก มากที่สุด

 ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ     
 มีการซื้อขายตำแหน่ง     
 เอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง     

ข้อมูลประกอบการประเมิน 
1. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล สามารถดูข้อมูลได้ที่  

Link   http://hr.kmitl.ac.th/?page_id=35  
 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ ดังนี้ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย มาก มากที่สุด

i19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สิน
ของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่มหรือ
พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

    

ข้อมูลประกอบการประเมิน 
1. ประกาศสถาบัน เรื่อง มาตรการส่งเสรอมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (ข้อ 3.1)

สามารถดูข้อมูลได้ที่ Link  https://bit.ly/3fmtXGx 
 
 
 
 



ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย มาก มากที่สุด

i20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ 
ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก
มากน้อยเพียงใด 

    

ข้อมูลประกอบการประเมิน 
1. ระบบเบิกจ่าบพัสดุสามารถดูข้อมูลได้ที่ Link   http://161.246.80.133:8100/inventory/ 
2. ระบบจองรถส่วนกลาง สามารถดูข้อมูลได้ที่ Link  https://www.itrector.kmitl.ac.th/vehicle/ 
3. ขั้นตอนการใช้งานเคร่ืองยืม-คืนหนังสือ สามารถดูข้อมูลได้ที่ Link  https://1th.me/Te8IZ 

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย มาก มากที่สุด

i21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ 
ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน  
มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด

    

ข้อมูลประกอบการประเมิน 
1. ระบบเบิกจ่ายพัสดุ สามารถดูข้อมูลได้ที่ Link   http://161.246.80.133:8100/inventory/ 
2. ระบบจองรถส่วนกลาง สามารถดูข้อมูลได้ที่ Link   https://www.itrector.kmitl.ac.th/vehicle/ 

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย มาก มากที่สุด

i22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สิน
ของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จาก
หน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย มาก มากที่สุด

i23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เก่ียวกับ
การใช้ทรัพย์สนิของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด

    

ข้อมูลประกอบการประเมิน 
1. หลักเกณฑ์การสมัครสมาชิก อัตราค่าสมัครสมาชิกและอัตราค่าธรรมเนียม การใช้บริการศูนย์กีฬา 

(ฉบับที่ 2) สามารถดูข้อมูลได้ที่ Link   https://bit.ly/36aRjuk 



2. หลักเกณฑ์การสมัครสมาชิก อัตราค่าสมัครสมาชิกและอัตราค่าธรรมเนียม การใช้บริการศูนย์กีฬา 
สามารถดูข้อมูลได้ที่ Link   https://bit.ly/3dYNzif 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย มาก มากที่สุด

i24 หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สนิของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการ
นำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อย
เพียงใด 

    

ข้อมูลประกอบการประเมิน 
1.  หลักเกณฑ์และแนวมางปฏิบัติในการคืนเงินค่าประกันความเสียหาย สามารถดูข้อมูลได้ที่  

Link    https://bit.ly/2TjzZ1j 
 

 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ ดังนี้ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย มาก มากที่สุด

i25 ผู้บริหารสงูสุดของหน่วยงานของท่าน ให้
ความสำคัญ กับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด

    

ข้อมูลประกอบการประเมิน 
1. การประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร สามารถดูข้อมูลได้ที่  

Link https://office.kmitl.ac.th/ita/ 
2. ประกาศสถาบันฯ เรื่อง เจตจำนงสุจริตและนโยบายการบริหารงานของสถาบัน สามารถดูข้อมูลได้ที่  

Link https://bit.ly/2VwakTg 
3. มีการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) เป็นประจำทุกเดือน สามารถดูข้อมูลได้ที่  

Link https://bit.ly/3dJklUK 
 
 
 
 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับ
i26 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการ ดังต่อไปน้ี หรือไม่ มี ไม่มี
 ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ   



 จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติของหน่วยงาน   
ข้อมูลประกอบการประเมิน 
1. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของสถาบัน สามารถดูข้อมูลได้ที่  

Link https://bit.ly/3bgBaEJ 
2. แผนบริหารความเสี่ยงการป้องกันการทุจริตของสถาบัน สามารถดูข้อมูลได้ที่  

Link https://bit.ly/2yRhz0H 
3. ประกาศสถาบันฯ เรื ่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรื ่องร้องเรียนผ่านช่องทางรับเรื ่องร้องเรียน

สามารถดูข้อมูลได้ที่ Link http://www.kmitl.ac.th/ 
4. ประกาศสถาบันฯ  เรื่อง นโยบายการห้ามรับสินบน สามารถดูข้อมูลได้ที่  

Link https://bit.ly/2X5f8Qr 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย มาก มากที่สุด

i27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการ
แก้ไข มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: หากท่านเห็นว่าหน่วยงานของท่านไม่มีปัญหาการทุจริตให้ตอบ “มากท่ีสุด” 
ข้อมูลประกอบการประเมิน 
1. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลการลงโทษทางวินัยให้ทราบ สามารถดูข้อมูลได้ที่  

Link https://bit.ly/34Yy6vw 
2. ดำเนินการแก้ไขปัญหาทางการทุจริตตามกระบวนการจัดการเร่ืองร้องเรียน สามารถดูข้อมูลได้ที่  

Link https://bit.ly/3cCL98m 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
i28 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการดังต่อไปน้ี  
ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย มาก มากที่สุด

 เผ้าระวังการทุจริต     
 ตรวจสอบการทุจริต     
 ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต     

หมายเหตุ: หากหน่วยงานของท่านไม่มีการทุจริต จึงทำให้ไม่มีการลงโทษทางวินัย ให้ตอบ "มากท่ีสุด" 
ข้อมูลประกอบการประเมิน 
1. ประกาศสถาบันฯ เรื่องหลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียน สามารถ

ดูข้อมูลได้ที่ Link https://bit.ly/34YydXY 
2. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลการลงโทษทางวินัยให้ทราบ สามารถดูข้อมูลได้ที่            

Link https://bit.ly/34Yy6vw 
 



ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย มาก มากที่สุด

i29 หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบของ
ฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไป
ปรับปรุงการทำงาน เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: ฝ่ายตรวจสอบภายใน หมายถึง ส่วนงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน ฝ่ายตรวจสอบภายนอก หมายถึง หน่วยงานท่ี
มีอำนาจหน้าท่ีตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เช่น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นต้น 

ข้อมูลประกอบการประเมิน 
1. มีการประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเรื่องการทุจริต สามารถดูข้อมูล

ได้ที่ Link https://bit.ly/3eJDgjj 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
i30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นใน
หน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็น
ดังต่อไปน้ี อย่างไร 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย มาก มากที่สุด

 สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก     
 สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้     
 มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา     
 มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง     

ข้อมูลประกอบการประเมิน 
1. มีการกำหนดมาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต สามารถดูข้อมูลได้ที่  

Link https://bit.ly/2xKSc0c 
2. แนวทางปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนผ่านทางไปรษณีย์ สามารถดูข้อมูลได้ที่  

Link https://bit.ly/3aysQQf 
3. มีช่องทางการร้องเรียน และข้อเสนอแนะ ผ่านเว็บไซต์ สำนักงานสภาสถาบัน สามารถดูข้อมูลได้ที่ 

Link https://bit.ly/3c1pdTR 
4. รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนสำนักงานนิติการ สามารถดูข้อมูลได้ที่  

Link https://bit.ly/3eJDgjj 


