
มาตรการขับเคลื�อน
การส่งเสริมคุณธรรม

และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2564

 

กองแผนงาน 



ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนิงานของกองแผนงาน  

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 

 
 

 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับหน่วยงาน กองแผนงาน

ประจำปี พ.ศ.2563  ได้คะแนนในภาพรวม 85.99 คะแนน ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ได้ผล

ประเมินระดับ A  ซึ่งมผีลการดำเนนิงานผ่านเกณฑ์การประเมิน 85 คะแนน 

เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดที่มีคะแนนสูงสุด ได้ผลประเมินระดับ AA ได้แก่ตัวชี้วัด

การปฏิบัติหน้าที่ 95.5 คะแนน ระดับ A ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล 93.94 คะแนน ,การใช้อำนาจ 

92.97 คะแนน,การแก้ไขปัญหาการทุจริต 92.60 คะแนน,การใช้งบประมาณ 90.13 คะแนน,คุณภาพการ

ดำเนนิงาน 88.28 คะแนน,การใช้ทรัพย์สนิของราชการ 86.25 คะแนน  ตามลำดับ 

ส่วนตัวชี้วัดที่มคีะแนนต่ำสุด ได้ผลคะแนนระดับ B ได้แก่ การปรับปรุงระบบทำงาน 81.39 คะแนน,

ประสิทธิภาพการสื่อสาร 77.89 คะแนน,การป้องกันการทุจรติ 75.00 คะแนน ตามลำดับ  



ดังนั้นผลการประเมินของกองแผนงาน จะมีผลประเมินในระดับที่ผ่านเกณฑ์ แต่พบว่าข้อมูล 

ที่ได้คะแนนสูง ได้มาจากแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ซึ่งสามารถให้ขอ้มูลไดอ้ย่างค่อนข้าง

สมบูรณ์ แต่ยังพบจุดที่ควรปรับปรุงในเร่ืองของ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต พบว่ามีคะแนนต่ำกว่า

เกณฑ์ ชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานยังไม่แสดงช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

และการเปิดเผยผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ  ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ และยังขาดการ

เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนป้องกันการทุจริต มาตรการการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน และ

การกำกับตดิตามการนำไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน  

ส่วนการประเมินที่ได้คะแนนรองลงมา คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

การประเมินจากมุมมองภายนอกองค์กร พบว่า มีคะแนนยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในตัวชี้วัดที่ 7 

ประสิทธิภาพการสื ่อสาร และ ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน ชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือ

ผู้รับบริการ ยังขาดช่องทางและเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ยังไม่ชัดเจนทำให้การรับทราบข้อมูลของ

ผู้ใช้บริการเกิดความสับสนและไม่เข้าใจได ้อย่างไรก็ดีส่ิงที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาสำหรับหน่วยงาน

ให้ดียิ่งขึ้น คือ ควรมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่

ซับซ้อน และมีช่องทางหลากหลาย และพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน โดยเปิดโอกาส

ให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีเข้าไปมีส่วนร่วมเพ่ือปรับปรุงการดำเนนิงาน การบรกิารให้

เกิดความโปร่งใส ปรับปรุงวิธกีารและขั้นตอนการทำงานให้สะดวก รวดเร็ว และเกิดความพึงพอใจสำหรับ

ผู้รับบริการให้ดย่ิีงขึ้น 

 ส่วนการประเมินที่ได้ผลคะแนนน้อย คือ การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน ( IIT) 

พบว่า มีคะแนนในระดับด ีผ่านตามเกณฑ์ในภาพรวมกำหนดไว้ที่ 85 คะแนนขึน้ไป ดังนันจากการวิเคราะห์

พบว่า ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ซึ่งหน่วยงานต้องไปสื่อสารและเผยแพร่ให้บุคลากรใน

หน่วยงานได้รับทราบ มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สนิของราชการของหน่วยงานดว้ย 

 จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ  

( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังกล่าวจึงนำผล 

การวิเคราะห์มากำหนดเป็นมาตรการและแนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม  

และความโปร่งใสภายในหน่วยงานได้นำไปปรับปรุงกระบวนการดังนี้ 

 

 

 

 

. 



คะแนนตามตัวชี้วัด 

คะแนน 85.99 คะแนน ระดับผลการประเมิน : A 

กรอบประเมิน ลำดับ ตัวชี้วัด คะแนน 
ค่าเฉลี่ยกรอบ

ประเมิน 

IIT (30 คะแนน) 1 การปฏิบัตหิน้าที่ 95.50 27.45 

2 การใช้งบประมาณ 90.13 

3 การใช้อำนาจ 92.97 

4 การใช้ทรัพย์สนิของราชการ 86.25 

5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 92.60 

EIT (30 คะแนน) 6 คุณภาพการดำเนนิงาน 88.28 24.76 

 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 77.89 

8 การปรับปรุงการทำงาน 81.39 

OIT (40 คะแนน) 9 การเปิดเผยข้อมูล 93.94 33.79 

10 การป้องกันการทุจรติ 75.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการประเมิน แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  

(Internal Integrity and Transparency : IIT) 

ผลการประเมนิ ตัวชี้วัดที่ 1 การประปฏิบัติหน้าที่ I1-I6 (คะแนนรวม 95.50) 

 ผลการประเมินพบว่า ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ พบว่าคะแนนอยู่ใน

ระดับ 95.50 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ดังนั้นสิ่งท่ีควรต้องปรับปรุง คือ 

1. ควรปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม 

2. หน่วยงานควรมีคู่มือการให้บริการ คู่มือการปฏิบัติงาน มีผังขั้นตอนการให้บริการ การปฏิบัติ งานที่ชัดเจน 

และเผยแพร่แก่ผู้มารับบริการและสาธารณะชนผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่าง ๆ   

3. มีกระบวนการรับเรื่อง ส่งเรื่องตามลำดับงานมาก่อนหลังและเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

4. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานของ หน่วยงานตามเป้าหมายที่กำหนดเพื่อมุ่งผลสำเร็จตาม KPI และมีการ

ติดตามประเมินผลเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนา 

5. รักษามาตรฐานในการใหบ้ริการในด้านต่าง ๆ ตามพันธกิจของหน่วยงาน 

ลำดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ มาตรการ 

I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่

ผู้มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนีม้ากน้อยเพียงใด 

- โปร่งใสเป็นไปตามข้ันตอนท่ีกำหนด 

- โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

1. กำหนดข้ันตอนการใหบ้ริการหรือการปฏิบัติงานอย่าง

ชัดเจน และปฏิบัติต่อผู้มารับบริการตามขั้นตอนอย่าง

เท่าเทียม 

2. จัดทำคู่มือการใหบ้ริการ 

I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติ/ใหบ้ริการแก่ผู้มา

ติดต่อท่ัวๆ ไป กับผู้มาติดต่อท่ีรู้จักเป็นส่วนตัวเท่าเทียม

กัน มากน้อยเพียงใด 

I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการ

ปฏิบัติงานตามประเด็นดังต่อไปนี ้อย่างไร 

- มุ่งผลสำเร็จของงาน 

- ใหค้วามสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว 

- พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 

I4 บุคลกรในหน ่วยงานของท ่าน ม ีการเร ียกร ับส ิ่ง

ดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน 

การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบ้ริการ หรือไม่ 

- เงิน 

- ทรัพย์สิน 

- ประโยชน์อื่น ๆ  ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลด

ราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 



ลำดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ มาตรการ 

I5 ใ น ช ่ ว ง เทศ กาล หร ื อ ว า ระส ำค ัญ ต ่ า ง  ๆ  ต าม

ขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในหน่วยงานของ

ท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ นอกเหนือจากการรับโดย

ธรรมจรรยา หรือไม่ 

- เงิน 

- ทรัพย์สิน 

- ประโยชน์อื่น ๆ  ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลด

ราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 

I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการใหส้ิ่งดังต่อไปนี ้แก่

บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์

ท่ีดแีละคาดหวังใหม้ีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่ 

- เงิน 

- ทรัพย์สิน 

- ประโยชน์อื่น ๆ  ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลด

ราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 

 

 

ผลการประเมนิ ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ I7-I12 (คะแนนรวม 90.13) 

 ผลการประเมินพบว่า ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ พบว่าคะแนนอยู่ใน

ระดับ 90.13 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ดังนั้นสิ่งท่ีควรต้องปรับปรุง คือ 

1. การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงาน 

2. เปิดโอกาสใหบุ้คลากรภายในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 

3. ควรมีการกำกับตดิตามกระบวนการจัดซือ้จัดจ้างใหถู้กต้องตาม พรบ.จัดซือ้จัดจ้าง 

 

ลำดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ มาตรการ 

I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของ

หน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

1. หน่วยงาน เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณให้

บุคลากรภายในหน่วยงานได้ร ับทราบและจัดให้มี

ช่องทางในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ

หน่วยงาน 

2.พัฒนาระบบงบประมาณใหม้ีการเปิดเผยข้อมูลและ

สร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณของ

ทุกหน่วยงานตั้งแต่เริ่มจัดทำคำของบประมาณจนถึง

การใช้งบประมาณและประเมินผลการใช้งบประมาณ 

I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึง

ประเด็นดังต่อไปนี ้มากน้อยเพียงใด 

- คุ้มค่า 

- ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีตัง้ไว้ 

I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์

ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 



ลำดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ มาตรการ 

I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็น

เท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่า

เดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 

3. เพิ ่มช ่องทางให้สามารถตรวจสอบ/แสดงความ

ค ิด เห ็น  แจ ้ ง เบาะแสเม ื ่ อพบว ่ ากระบวนการ

งบประมาณหรือมีการใช้จ่ายงบประมาณที่ส่อถึงการ

ทุจริต ยกตัวอย่างเช่น ช่องทางออนไลน์ Web board,

กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น 

 

I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพสัดุ 

และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อย

เพียงใด 

- โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

- เอ้ือประโยชน์ใหผู้้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 

I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสใหท่้าน มีส่วนร่วมในการ

ตรวจสอบการใช ้จ ่ายงบประมาณ ตามประเด็น

ดังต่อไปนี ้มากน้อยเพียงใด 

- สอบถาม 

- ทักทว้ง 

- ร้องเรียน 

 

ผลการประเมนิ ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ I13-I18 (คะแนนรวม 92.97) 

 ผลการประเมินพบว่า ตัวชีว้ัดท่ี 3 การใช้อำนาจ ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ พบว่าคะแนนอยู่ในระดับ 

92.97.21 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ดังนั้นสิ่งท่ีควรต้องปรับปรุง คือ 

1. การกำหนดค่างานใหช้ัดเจนและเป็นธรรม 

2. พัฒนาบุคลากร 

 

ลำดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ มาตรการ 

I13 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มอบหมายงานแก่ท่านอย่างเป็น

ธรรม มากน้อยเพียงใด 

1. ผู้อำนวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน กำหนดแนวทางการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและปฏิบัติต่อ

บ ุ ค ล า ก ร ภ า ย ใ น อ ย ่ า ง เ ป ็ น ธ ร ร ม 

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของ

ผลงาน 

 

I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับ

คุณภาพของผลงาน มากน้อยเพียงใด 

I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา 

อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

I16 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งการให้ท่านทำธุระ

ส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 



ลำดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ มาตรการ 

I17 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งการใหท่้านทำในสิ่งท่ีไม่

ถูกต้องหรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด 

I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะ

ดังต่อไปนี ้มากน้อยเพียงใด 

- ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ 

- มีการซือ้ขายตำแหน่ง 

- เอ้ือประโยชน์ใหก้ลุ่มหรือพวกพ้อง 

 

ผลการประเมนิ ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ I19-I24 (คะแนนรวม 86.25) 

 ผลการประเมินพบว่า ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ พบว่า

คะแนนอยู่ในระดับ 86.25 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ดังนั้นสิ่งท่ีควรต้องปรับปรุง คือ 

1. จัดทำข้ันตอนการขออนุญาตการใช้ทรัพย์สินของราชการ 

 

ลำดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ มาตรการ 

I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของ

ราชการไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่มหรือพวก

พ้อง มากน้อยเพียงใด 

1. หน่วยงานแจ้งข ั ้นตอนการขออนุญาตเพื ่อยืม

ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไปใช้ปฏิบัติงานให้รับทราบ

อย่างทั่วถึงและกำกับดูแลตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน

ของมหาวทิยาลัยอย่างสม่ำเสมอ I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไป

ใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก มาก

น้อยเพียงใด 

I21 กรณีที ่ต ้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้

ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขอ

อนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของ

ราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จาก

หน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้

ทรัพย์สินของราชการท่ีถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

I24 หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการ

ใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้

ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

 



ผลการประเมนิ ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต I25-I30 (คะแนนรวม 92.60) 

 ผลการประเมินพบว่า ตัวชีว้ัดท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ พบว่าคะแนน

อยู่ในระดับ 92.60 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ดังนั้นสิ่งท่ีควรต้องปรับปรุง คือ 

1. การรับรู้ของบุคลากรในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่มาจากนโยบายที่เกี่ยวข้อง และแผนงาน

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพื่อใหเ้กิดการแก้ไขปัญหายังไม่เกิดประสิทธิภาพ

และนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมได้ 

2. ผู้บริหารสูงสุดต้องใหค้วามสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริต และต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง 

3. การประเมินประสิทธภิาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน 

4. การสร้างความเชื่อมั่นใหบุ้คลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริต  

 

ลำดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ มาตรการ 

I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญ

กับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด 

1. จัดให้มีช่องทางเพื่อให้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

สามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมีมาตรการ

คุ้มครองผู้ร้องเรียน ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะต้องถูก

เก็บรักษาไว้เป็นความลับ และมีการติดตามรายงาน

สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ 

2. ผู ้อำนวยการกล่าวแสดงเจตจำนงสุจริตในการ

ประชุมประชาคมพนักงาน 

3. หน่วยงานภายในนำผลจากการตรวจสอบไป

ปรับปรุงและพัฒนางาน 

4.หน่วยงานสร้างการรับรู ้ของบุคลากรต่อการแก้ไข

ปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน 

I26 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการ ดังต่อไปนี ้หรือไม่ 

- ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตใน

หน่วยงานใหม้ีประสิทธภิาพ 

- จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตของหน่วยงาน 

I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข 

มากน้อยเพียงใด 

I28 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการ

ทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

- เฝ้าระวังการทุจริต 

- ตรวจสอบการทุจริต 

- ลงโทษทางวนิัย 

I29 หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่าย

ตรวจสอบ ทั ้งภายในและภายนอกหน ่วยงาน ไป

ปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

มาก น้อยเพียงใด 

I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตท่ีเกิดขึน้ในหน่วยงาน

ของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี้ 

อย่างไร 

- สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก 

- สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ 



ลำดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ มาตรการ 

- มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา 

- มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการประเมิน แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

(External Integrity and Transparency : EIT) 

ผลการประเมนิ ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน E1-E5 (คะแนนรวม 88.28) 

 ผลการประเมินพบว่า ตัวชีว้ัดท่ี 6 คุณภาพการดำเนินงาน ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 5 ข้อ พบว่าคะแนนอยู่

ในระดับ 88.28 สูงกว่าเกณฑ์การประเมิน ดังนั้นสิ่งท่ีควรพัฒนาในปีต่อไป คือ 

1. เผยแพร่ข้ันตอนการบริการให้สาธารณชนรับทราบอย่างชัดเจน 

2. พัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน การบริการใหเ้กิดความโปร่งใส  

3 มีการปรับปรุงวธิกีารและข้ันตอนการทำงานใหด้ีข้ึน 

 

ลำดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ มาตรการ 

E1 เจ้าหน้าที ่ของหน่วยงานที ่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/

ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี ้ มากน้อย

เพียงใด 

- โปร่งใสเป็นไปตามข้ันตอนท่ีกำหนด 

- โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

1.หน่วยงานปฏิบัติต่อผู ้มีส่วนได้เสียภายนอกตาม

ขั ้นตอนอย่างเท่าเทียม และจัดให้ม ีช ่องทางการ

ประเมินความพึงพอใจในการร ับบร ิการหร ือการ

ปฏิบัติงาน เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการ

ใหบ้ริการหรือการปฏิบัติงานนั้น 

 E2 เจ้าหน้าที ่ของหน่วยงานที ่ท ่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/

ใหบ้ริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออ่ืน ๆ อย่างเท่าเทียมกัน

มากน้อยเพียงใด 

E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

การดำเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่

ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด 

E4 ในระยะเวลา 1 ปีที ่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของ

หน่วยงานท่ีท่านติดต่อร้องขอใหจ้่ายหรือใหส้ิ่งดังต่อไปนี้ 

เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือ

ใหบ้ริการ หรือไม่ 

- เงิน 

- ทรัพย์สิน 

- ประโยชน์อื่น ๆ  ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลด

ราคา การใหค้วามบันเทิง เป็นต้น 

E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึง

ประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อย

เพียงใด 



ผลการประเมนิ ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพในการส่ือสาร E6-I10 (คะแนนรวม 77.89) 

 ผลการประเมินพบว่า ตัวชีว้ัดท่ี 7 ประสิทธภิาพในการสื่อสาร ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 5 ข้อ พบว่าคะแนน

อยู่ในระดับ 77.89 ต่ำกว่าเกณฑ์การประเมิน ดังนั้นสิ่งท่ีควรพัฒนาในปีต่อไป คือ 

1. ควรพัฒนาการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลสาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อนและมี

ช่องทางหลากหลาย 

 

ลำดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ มาตรการ 

E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีลักษณะ

ดังต่อไปนี ้มากน้อยเพียงใด 

- เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 

- มีช่องทางหลากหลาย 

1.หน่วยงาน เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชน

ควรร ับทราบอย่างชัดเจน และจัดม ีช ่องทางการ

สื่อสารหลากหลาย เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 

2.ส่วนงาน/หน่วยงาน ร่วมกันประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วน

ได้เสียภายนอกที่มารับบริการ เข้าระบบประเมิน ITAS 

ใหไ้ด้ตามจำนวนท่ีกำหนด 
E7 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูล

ที ่สาธารณชนควรร ับทราบอย่างชัดเจน มากน้อย

เพียงใด 

E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคำติชมหรือ

ความคิดเห็นเกี ่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ 

หรือไม่ 

E9 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการชีแ้จงและตอบคำถาม เมื่อ

มีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน 

มากน้อยเพียงใด 

E10 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีช่องทางใหผู้้มาติดต่อร้องเรียน

การทุจริตของเจ้าหนา้ท่ีในหน่วยงานหรือไม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการประเมนิ ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน E11-E15 (คะแนนรวม 81.39) 

 ผลการประเมินพบว่า ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 5 ข้อ พบว่า

คะแนนอยู่ในระดับ 81.39 ต่ำกว่าเกณฑ์การประเมิน ดังนั้นสิ่งท่ีควรพัฒนาในปีต่อไป คือ 

1. พัฒนาการดำเนินงาน/การใหบ้ริการหน่วยงาน โดยเปิดโอกาสใหผู้้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน การใหบ้ริการใหเ้กิดความโปร่งใส 

 

 

ลำดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ มาตรการ 

E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุง

คุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อย

เพียงใด 

1. จัดใหม้ีช่องทางการประเมินความพึงพอใจในการรับ

บริการหรือการปฏิบัติงาน เพื่อนำผลการประเมินมา

ปรับปรุงการใหบ้ริการหรือการปฏิบัติงานนั้น 

E12 หน่วยงานที ่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและ

ขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการดีขึ ้น มากน้อย

เพียงใด 

E13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการ

ดำเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว

มากขึ้น หรือไม่ 

E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มา

ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการ

ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บร ิการของ

หน่วยงานได้ดีข้ึน มากน้อยเพียงใด 

E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/

การให้บริการ ให้ม ีความโปร่งใสมากขึ ้น มากน้อย

เพียงใด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการประเมิน การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  

(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 

ผลการประเมนิ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล E11-E15 (คะแนนรวม 91.12) 

 ผลการประเมินพบว่า ตัวชีว้ัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชีว้ัดย่อย (33 ข้อมูล) พบว่าคะแนนอยู่ใน

ระดับ 93.94 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

 ข้อเสนอแนะในปี พ.ศ.2563 

-ไม่มี- 

 

ลำดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ คะแนน มาตรการ 

O1 โครงสร้าง 93.94 1.ปรับปรุงระบบสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามเกณฑ์

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเน ินงาน  

(UP ITA) ของมหาวทิยาลัย 

2.ให้หน่วย มีส่วนร่วมในการเปิดเผยข้อมูลมากยิ่งข้ึน 

3.จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการดำเนินงาน (UP ITA) ของมหาวทิยาลัย 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร 

O3 อำนาจหนา้ท่ี 

O4 แผนย ุทธศาสตร ์หร ือแผนพ ัฒนา

หน่วยงาน 

O5 ข้อมูลการติดต่อ 

O6 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 

O8 Q&A 

O9 Social Network 

O10 แผนดำเนินงานประจำปี 

O11 ร าย ง าน ก าร ก ำก ั บ ต ิ ด ต า ม ก า ร

ดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน 

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

O14 คู่มือมาตรฐานการใหบ้ริการ 

O15 ข้อมูลเชิงสถิตกิารใหบ้ริการ 

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ

การใหบ้ริการ 

O17 E-Service 

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย

งบประมาณ รอบ 6 เดือน 



ลำดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ คะแนน มาตรการ 

O20 รายงานผลการใช ้จ ่ายงบประมาณ 

ประจำปี 

O21 แผนการจัดซื ้อจัดจ้างหรือแผนการ

จัดหาพัสดุ 

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัด

จ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

O23 สรุปผลการจัดซือ้จัดจ้างหรือการจัดหา

พัสดุรายเดือน 

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ

จัดหาพัสดุประจำปี 

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

O27 หล ักเกณฑ์การบร ิหารและพัฒนา 

ทรัพยากรบุคคล 

O28 รายงานผลการบร ิหารและพัฒนา 

ทรัพยากรบุคคลประจำปี 

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื ่องร้องเรียน

การทุจริต 

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ประจำปี 

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 

O33 การเปิดโอกาสใหเ้กิดการมีส่วนร่วม 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการประเมนิ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต O34-O43 (คะแนนรวม 91.12) 

 ผลการประเมินพบว่า ตัวชีว้ัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชีว้ัดย่อย (10 ข้อมูล) พบว่าคะแนน

อยู่ในระดับ 75 ต่ำกว่าเกณฑ์การประเมิน 

 ข้อเสนอแนะในปี พ.ศ.2563 

-ไม่มี- 

 

ลำดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ คะแนน มาตรการ 

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 75 1.ผู ้อำนวยการแสดงเจตจำนงสุจริตในการประชุมประชาคม

พนักงานมหาวิทยาลัย / คณบดีกล่าวแสดงเจตจำนงสุจริตใน

การประชุมบุคลากรของคณะ 

2. สื ่อสารนโยบาย มาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและความ

โปร่งใสในหน่วยงาน เพื่อใหบุ้คลากรได้รับทราบอย่างท่ัวถึง 

3.สร้างความตระหนักด้านการมีคุณธรรมและความโปร่ งใส

ใหแ้ก่ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงาน  

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 

O36 การประเม ินความเส ี ่ยงการทุจร ิต 

ประจำปี 

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยง

การทุจริต 

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

O40 ร าย ง าน ก าร ก ำก ั บ ต ิ ด ต า ม ก า ร

ดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 

เดือน 

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การ

ทุจริตประจำปี 

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ

โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม

คุณธรรมและความโปร ่งใสภายใน

หน่วยงาน 

 

 

 


