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คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

มาตรการขับเคลื่อน 
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ผลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระดับส่วนงาน) 

 

  

 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานระดับส่วนงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

ประจ าปี พ.ศ. 2564 ได้คะแนนในภาพรวม 72.66 คะแนน ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด ได้ผล 

ประเมินระดับ C ซึ่งมีผลการด าเนินงานผ่านเกณฑก์ารประเมิน 72 คะแนน 

 เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดที่มีคะแนนสูงสุด ได้แก่ตัวชี้วัด คุณภาพการด าเนินงาน 

88.25 คะแนน, การปฏิบัติหน้าที่ 87.42 คะแนน, การใช้อ านาจ 86.09 คะแนน, ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

85.92 คะแนน, การปรับปรุงระบบการท างาน 84.62 คะแนน, การใชง้บประมาณ 80.81 คะแนน การแก้ไข

ปัญหาทางทุจรติ 80 คะแนน ตามล าดับ 

 ส่วนตัวชี้วัดที่มีคะแนนต่ าสุด ได้แก่ การใช้ทรัพย์สินของราชการ 79.63 คะแนน การเปิดเผยข้อมูล 

69.7 คะแนน, การป้องกันการทุจริต 40 คะแนน ตามล าดับ 
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 ดังนั้น ผลการประเมินของคณะสาธารณสุขศาสตร์  จะมีผลประเมินในระดับที่ผ่านเกณฑ์ 

จากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีสว่นได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และแบบวัดการรับรู้ของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

(EIT) จากแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ยังพบจุดที่ควรปรับปรุงของตัวชีว้ัด แตใ่นส่วนระดับ

ข้อมูลที่ได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ การประเมนิ ดังนี้  

 1. จากแบบวัดการรับรู้ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

    1.1 ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ พบว่ามีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ ์ชีใ้ห้เห็นว่าส่วนงานไม่แสดงแผน 

การใช้งบประมาณประจ าปีที่ชัดเจน ถึงประเด็น ความคุ้มค่า/วัตถุประสงค์ ในการใช้งบประมาณ รวมทั้ง

ช่องทางการติดตามความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ

การใชง้บประมาณภายในส่วนงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส 

    1.2 ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ พบว่ามีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ ชี้ให้เห็นว่าส่วน

งานยังขาดระบบการขออนุญาตยืมหรือใช้ทรัพย์สินของราชการประจ าส่วนงานที่ชัดเจน รวมทั้งขาดระบบ

การตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหาย/สูญหาย และเพื่อป้องกันไม่ให้

น าไปใช้ประโยชน์สว่นตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 

    1.3 ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต พบว่ามีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ ชี้ให้เห็นว่าส่วนงาน 

ยังให้ความส าคัญ/ประชาสัมพันธ์ ไม่ชัดเจนในการต่อต้านการทุจริต หรือมีมาตรการต่อผู้ที่ประพฤติตน 

ส่อไปในทางทุจริตในการด าเนินงาน เพื่อน าไปปรับปรุงและป้องกันการทุจริตในส่วนงานต่อไป 

 2. จากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบ 

การท างาน พบว่ามีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ ชี้ให้เห็นว่าส่วนงานยังขาดช่องทางการติดต่อส าหรับหน่วยงาน

ภายนอกในการเปิดโอกาสผู้มารับบริการ สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาระบบการ

ด าเนนิงานให้ทันสมัยและโปร่งใสมากขึ้น 

 3. จากแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

     3.1 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล พบว่ามีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ ชี้ให้เห็นว่าส่วนงานยังขาด 

การเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดข้อมูลที่ไม่ตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนด รวมทั้ง ไม่ควรการแสดงข้อมูล  

ที่ปรากฏในรูปของ Google Drive หรือในลักษณะอื่นที่ใกล้เคียงกัน ควรแยก URL ข้อมูลที่ตรงกับหัวข้อ 

ในแต่ละ OIT และควรจัดประเภทหมวดหมู่ขอ้มูลให้ครบถ้วนชัดเจน 

     3.2 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต พบว่ามีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ ชี้ให้เห็นว่าส่วนงาน 

ไม่แสดงช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  และการเปิดเผยผลการ

ด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ และยังขาดการ  เสริมสร้างวัฒนธรรม

อ ง ค์ ก ร  แ ล ะ แ ผ น ป้ อ ง กั น ก า ร ทุ จ ริ ต  ม า ต ร ก า ร ก า ร ป้ อ ง กั น ก า ร ทุ จ ริ ต ใ น ห น่ ว ย ง า น 

และ การก ากับติดตามการน าไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน 
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 จากการวิเคราะหผ์ลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของคณะสาธารณสุขศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ดังกล่าว จึงน าผลการวิเคราะห์มาก าหนดเป็นมาตรการและแนวทางการด าเนินงาน  

เพื่อขับเคลื่อนการสง่เสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหนว่ยงานได้น าไปปรับปรุงกระบวนการ ดังนี้ 

 

คะแนนตามตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คะแนนภาพรวมหน่วยงาน 72.66 คะแนน ระดับผลการประเมิน : C 

กรอบประเมิน ล าดับ ตัวชี้วัด คะแนน ค่าเฉลี่ยกรอบ

ประเมินคะแนน 

IIT (30 คะแนน) 1 การปฏิบัติหน้าที่ 87.42 24.84 

2 การใชง้บประมาณ 80.81 

3 การใชอ้ านาจ 86.09 

4 การใชท้รัพย์สินของราชการ 79.63 

5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 80 

EIT (30 คะแนน) 6 คุณภาพการด าเนินงาน 88.27 25.88 

7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 85.92 

8 การปรับปรุงการท างาน 84.62 

OIT (40 คะแนน) 9 การเปิดเผยข้อมูล 69.7 21.94 

10 การป้องกันการทุจริต 40 
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ผลการประเมิน แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

(Internal Integrity and Transparency : IIT) 

ผลการประเมิน ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าที่ I1-I6 (คะแนนรวม 87.42)  

 ผลการประเมินพบว่า ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ พบว่า

คะแนนอยู่ใน ระดับ 87.42 ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ สิ่งที่ควรตอ้งปรับปรุง คือ  

 1. ควรปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผูม้าติดตอ่ทุกคนอย่างเท่าเทียม 

 2. ส่งเสริม ก าหนดแนวปฏิบัติให้บ ุคลากรในส่วนงานให้ความส าคัญต่อพฤติกรรมในการ

ปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจในการรับบริการ 

 3. มีกระบวนการรับเรื่อง ส่งเรื่องตามล าดับงานมาก่อนหลังและเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  

 

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ มาตรการ 

I1 บุคลากรในหนว่ยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/

ให้บริการแก่ ผูม้าติดตอ่ ตามประเด็นดังต่อไปนี้

มากน้อยเพียงใด 

1. ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานการ

ให้บริการหรือปฏิบัติงานให้อย่างชัดเจน และ

ปฏิบัติตอ่ผูม้ารับบริการตามขั้นตอนอย่าง

เป็นเท่าเทียมกัน 

2. จัดท าคู่มอืปฏิบัติงาน 

I2 บุคลากรในหนว่ยงานของท่าน ปฏิบัติ/ใหบ้ริการ

แก่ผู้มา ติดตอ่ทั่วๆ ไป กับผูม้าติดตอ่ที่รู้จักเป็น

ส่วนตัวเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

I3 บุคลากรในหนว่ยงานของท่าน มีพฤติกรรม 

ในการ ปฏิบัติงานตามประเด็นดังตอ่ไปนี ้อย่างไร 

I4 บุคลกรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่ง 

ดังตอ่ไปนี ้จากผู้มาติดตอ่ เพื่อแลกกับการ

ปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรอืให้บริการ 

หรอืไม่ 

I5 ในช่วงเทศกาล หรอืวาระส าคัญต่าง ๆ ตาม 

ขนบธรรมเนยีม ประเพณี บุคลากรในหนว่ยงาน

ของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี ้นอกเหนอืจาก

การรับโดย ธรรมจรรยา หรือไม่ 
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ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ มาตรการ 

I6 บุคลากรในหนว่ยงานของท่าน มีการให้สิ่ง

ดังตอ่ไปนี ้แก่ บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน 

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ที่ดแีละคาดหวังให้มีการ

ตอบแทนในอนาคต หรอืไม่ 

 

 

ผลการประเมิน ตัวชี้วัดท่ี 2 การใช้งบประมาณ I7-I12 (คะแนนรวม 80.81) 

 ผลการประเมินพบว่า ตัวชี้วัดที่ 2 การใชง้บประมาณ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ พบว่า

คะแนนอยู่ใน ระดับ 80.81 ต่ ากว่าเกณฑก์ารประเมิน สิ่งที่ควรตอ้งปรับปรุง คือ  

 1. การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส่วนงาน  

 2. เปิดโอกาสใหบุ้คลากรภายในส่วนงาน มีสว่นร่วมในการตรวจสอบการใช้จา่ยงบประมาณ  

 3. สร้างการับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างทั่วถึง ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

ของงบประมาณที่ตัง้ไว้  

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ มาตรการ 

I7 ท่านรูเ้กี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจ าปีของ หนว่ยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

1. ส่วนงาน เผยแพรแ่ผนการใชจ้า่ย

งบประมาณให้ บุคลากรภายในทราบและจัด

ให้ม ีช่องทางในการตรวจสอบ ติดตามการ

ใช้จ่ายงบประมาณของส่วนงาน  

2. พัฒนาระบบงบประมาณให้มกีารเปิดเผย

ข้อมูลและ สร้างการมสี่วนร่วมใน

กระบวนการงบประมาณของบุคลากร 

ตั้งแตเ่ริ่มจัดท าค าของบประมาณจนถึง  

การใชง้บประมาณและประเมินผลการใช้

งบประมาณ 

3. เพิ่มช่องทางให้สามารถตรวจสอบ/แสดง

ความ คิดเห็น แจง้เบาะแส เมื่อพบว่า

กระบวนการงบประมาณหรือมีการใช้จา่ย

งบประมาณที่สอ่ถึงการ ทุจรติ ยกตัวอย่าง

เชน่ ช่องทางออนไลน์  

I8 หนว่ยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ  

โดยค านึงถึง ประเด็นดังต่อไปนี ้มากน้อยเพียงใด 

I9 หนว่ยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อ

ประโยชน์ ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อย

เพียงใด 

I10 บุคลากรในหนว่ยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงนิ 

ที่เป็น เท็จ เชน่ ค่าท างานล่วงเวลา  

ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรอืค่า เดินทาง ฯลฯ  

มากน้อยเพียงใด 

I11 หนว่ยงานของท่าน มีการจัดซือ้จัดจา้ง/การจัดหา

พัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังตอ่ไปนี ้

มากน้อย เพียงใด 
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ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ มาตรการ 

I12 หนว่ยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีสว่นร่วม

ในการ ตรวจสอบการใช้จา่ยงบประมาณ ตาม

ประเด็น ดังตอ่ไปนี ้มากน้อยเพียงใด 

 

 

ผลการประเมิน ตัวชี้วัดท่ี 3 การใช้อ านาจ I13-I18 (คะแนนรวม 86.08)  

 ผลการประเมินพบว่า ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ พบว่า

คะแนนอยู่ในระดับ 86.08 ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ สิ่งที่ควรตอ้งปรับปรุง คือ  

 1. การก าหนดค่างานและแนวปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ชัดเจนและเป็นธรรม  

 2. มอบหมายภาระงานตามกรอบมาตรฐานภาระงาน ผ่านการพิจารณาจากหลักสูตร และหัวหน้า

ตามล าดับ 

 3. ก าหนดแนวปฏิบัติการพิจารณาผู้เข้ารับการฝึกอบรม ศกึษาดูงาน หรอืการให้ทุนการศกึษา เชน่ 

พิจารณาจาก หัวหน้างาน หลักสูตร คณะกรรมการประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์ตามล าดับ เพื่อให้เกิด

ความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อบุคลากรของส่วนงาน  

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ มาตรการ 

I13 ผูบ้ังคับบัญชาของท่าน มอบหมายงานแก่ท่าน

อย่างเป็น ธรรม มากน้อยเพียงใด 

1. ผูบ้ริหาร/ประธานหลักสูตร/หัวหน้างาน 

ก าหนดแนวทางการ ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและปฏิบัติตอ่ 

บุคลากรภายใน อย่างเป็นธรรม ประเมินผล

การปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของ 

ผลงาน 

I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

ตามระดับ คุณภาพของผลงาน มากน้อยเพียงใด 

I15 ผูบ้ังคับบัญชาของท่าน มกีารคัดเลือกผู้เข้ารับการ 

ฝกึอบรม การศกึษาดูงาน หรอืการให้

ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

I16 ผูบ้ังคับบัญชาของท่าน มกีารสั่งการใหท้่านท า

ธุระ ส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 

I17 ผูบ้ังคับบัญชาของท่าน มกีารสั่งการให้ท่านท าใน

สิ่งที่ไม่ ถูกต้องหรอืมีความเสี่ยงต่อการทุจริต 

มากน้อยเพียงใด 
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ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ มาตรการ 

I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน  

มีลักษณะ ดังตอ่ไปนี ้มากน้อยเพียงใด 

 

 

ผลการประเมิน ตัวชี้วัดท่ี 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ I19-I24 (คะแนนรวม 79.63)  

 ผลการประเมินพบว่า ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 

6 ข้อ พบว่า คะแนนอยู่ในระดับ 79.63 ต่ ากว่าเกณฑ์การประเมิน สิ่งที่ควรต้องปรับปรุง คือ จัดท าขั้นตอน 

แนวปฏิบัติ  และเอกสารการขอยืม เพื่อขออนุญาตการใช้ทรัพย์สินของราชการภายในส่วนงาน 

เพื่อช่วยติดตามตรวจสอบการใชท้รัพย์สิน   

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ มาตรการ 

I19 บุคลากรในหนว่ยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สิน

ของ ราชการไปเป็นของสว่นตัว หรอืน าไปให้กลุ่ม

หรอืพวก พ้อง มากน้อยเพียงใด 

1. ส่วนงานจัดท าแจ้งขัน้ตอนการขออนุญาต 

เพือ่ยืมทรัพย์สนิของมหาวิทยาลัยไปใช้

ปฏิบัติงานให้รับทราบ อย่างทั่วถึงและก ากับ

ดูแลตรวจสอบการใชท้รัพย์สิน I20 ขั้นตอน

การขออนญุาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ

ไปของส่วนงานอย่างสม่ าเสมอ 

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สนิของ

ราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน  

มีความสะดวก มาก น้อยเพียงใด 

I21 กรณีที่ตอ้งมกีารขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ 

ปฏิบัติงาน บุคลากรในหนว่ยงานของท่าน มีการ

ขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

I22 บุคคลภายนอกหรอืภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สิน

ของ ราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่าง

ถูกต้อง จาก หนว่ยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

I23 ท่านรูแ้นวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับ

การใช้ ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อย

เพียงใด 

I24 หนว่ยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและ

ตรวจสอบการ ใช้ทรัพย์สนิของราชการ  

เพื่อป้องกันไม่ใหม้ีการน าไปใช้ ประโยชน์สว่นตัว 

กลุ่ม หรอืพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 



 9 

ผลการประเมิน ตัวชี้วัดท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต I25-I30 (คะแนนรวม 80)  

 ผลการประเมินพบว่า ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ 

พบว่าคะแนน อยู่ในระดับ 80 ต่ ากว่าเกณฑก์ารประเมนิ สิ่งที่ควรตอ้งปรับปรุง คือ  

 1. การรับรู้ของบุคลากรในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่มาจากนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

และแผนงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหายังไม่เกิด

ประสิทธิภาพ และน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมได้  

 2. ผูบ้ริหารสูงสุดต้องใหค้วามส าคัญกับการก ากับ ติดตาม แก้ไขปัญหาการทุจริต และต่อตา้นการ

ทุจรติอย่างจริงจัง  

 3. การประเมนิประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหนว่ยงาน  

 4. การสรา้งความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการรอ้งเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริต 

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ มาตรการ 

I25 ผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน  

ให้ความส าคัญ กับการตอ่ต้านการทุจริต  

มากน้อยเพียงใด 

1. จัดให้มีช่องทางเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายใน สามารถแจ้งเบาะแส โดยมีมาตรการ 

คุ้มครองผู้ร้องเรียน ขอ้มูลของผู้รอ้งเรียน

จะต้องถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ และมี

การตดิตามรายงาน สามารถติดตามผลการ

ร้องเรียนได้  

2. ผูบ้ริหารกล่าวแสดงเจตจ านงสุจรติ 

ในการประชุมประชาคมในส่วนงาน  

3. หนว่ยงานภายในน าผลจากการ

ตรวจสอบไป ปรับปรุงและพัฒนางาน  

4. หนว่ยงานสร้างการรับรู้ของบุคลากรต่อ

การแก้ไข ปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน 

I26 หนว่ยงานของท่าน มีการด าเนินการ ดังตอ่ไปนี ้

หรอืไม 

I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการ

แก้ไข มากน้อยเพียงใด 

I28 หนว่ยงานของท่าน มีการด าเนินการดังต่อไปนี ้ตอ่

การ ทุจรติในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

I29 หนว่ยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบของ

ฝา่ย ตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหนว่ยงาน 

ไป ปรับปรุงการท างาน  

เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มาก น้อย

เพียงใด 

I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่เกิดขึ้น 

ในหน่วยงาน ของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อ

ประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 
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ผลการประเมิน แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

(External Integrity and Transparency : EIT) 

ผลการประเมิน ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการด าเนินงาน E1-E5 (คะแนนรวม 88.27)  

 ผลการประเมินพบว่า ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ 

พบว่าคะแนนอยู่ ในระดับ 88.27 สูงกว่าเกณฑ์การประเมิน สิ่งที่ควรพัฒนาในปีตอ่ไป คือ 

 1. เผยแพร่ขัน้ตอนการบริการให้สาธารณชนรับทราบอย่างชัดเจน  

 2. พัฒนาการด าเนินงาน/การใหบ้ริการของหน่วยงาน โดยเปิดโอกาสใหผู้ร้ับบริการ ผูม้าติดตอ่หรือ

ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียได้รับประโยชน์จากการให้บริการ และมีส่วนร่วมเพื่อปรับปรุงการด าเนินงาน 

การบริการให้เกิดความโปร่งใส  

 3. มีการปรับปรุงวธิีการและขั้นตอนการท างานให้ดีขึ้น 

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ มาตรการ 

E1 เจ้าหน้าที่ของหนว่ยงานที่ท่านติดตอ่ ปฏิบัติงาน/ 

ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังตอ่ไปนี ้มาก

น้อย เพียงใด 

1. ส่วนงานปฏิบัติต่อผูม้ีสว่นได้เสียภายนอก

ตาม ขั้นตอนอย่างเท่าเทียม และจัดให้มี

ช่องทางการ ประเมินความพึงพอใจในการ

รับบริการหรอืการปฏิบัติงาน เพื่อน าผลการ

ประเมินมาปรับปรุงการให้บริการหรอืการ

ปฏิบัติงานนั้น 

E2 เจ้าหน้าที่ของหนว่ยงานที่ท่านติดตอ่ ปฏิบัติงาน/ 

ให้บริการแก่ท่าน กับผูม้าติดต่ออื่น ๆ อย่างเท่า

เทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

E3 เจ้าหน้าที่ของหนว่ยงานที่ท่านติดตอ่ ให้ขอ้มูล

เกี่ยวกับ การด าเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่าง

ตรงไปตรงมา ไม่ ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล  

มากน้อยเพียงใด 

E4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผา่นมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่

ของ หนว่ยงานที่ท่านติดตอ่ร้องขอให้จ่ายหรือให้

สิ่งดังตอ่ไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน 

การอนุมัติ อนุญาต หรอื ให้บริการ หรอืไม 

E5 หนว่ยงานที่ท่านติดตอ่ มกีารด าเนินงาน โดย

ค านงึถึง ประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็น

หลัก มากน้อย เพียงใด 
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ผลการประเมิน ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพในการสื่อสาร E6-I10 (คะแนนรวม 85.92)  

 ผลการประเมินพบว่า ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพในการสื่อสาร ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ 

พบว่าคะแนน  อยู่ ในระดับ  85 .92  สู งกว่ า เกณฑ์การประเมิน  สิ่ งที่ ควรพัฒนาในปีต่อ ไป คือ 

ควรพัฒนาการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูล เพื่อให้สาธารณชนทราบอย่างชัดเจน ต่อเนื่อง เข้าถึงง่าย 

ไม่ซับซ้อนและผ่านช่องทางที่หลากหลาย รวมทั้ง สร้างช่องทางการติดต่อเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การด าเนินงาน เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงการด าเนนิงานให้มปีระสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

 

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ มาตรการ 

E6 การเผยแพรข่้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ 

มีลักษณะ ดังตอ่ไปนี ้มากน้อยเพียงใด 

1. ส่วนงาน เผยแพร่ผลงานหรอืข้อมูลที่

สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน และ

จัดมช่ีองทางการสื่อสารหลากหลาย  

เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน เชน่ website หรอื 

facebook  

2. ส่วนงาน รว่มกันประชาสัมพันธ์ใหผู้ม้ีสว่น 

ได้เสียภายนอกที่มารับบริการ เข้าระบบ

ประเมิน ITAS ให้ได้ตามจ านวนที่ก าหนด 

E7 หนว่ยงานที่ท่านติดตอ่ มกีารเผยแพร่ผลงานหรอื

ข้อมูล ที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน 

มากน้อย เพียงใด 

E8 หนว่ยงานที่ท่านติดตอ่ มช่ีองทางรับฟังค าติชม

หรอื ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/ 

การให้บริการ หรอืไม่ 

E9 หนว่ยงานที่ท่านติดตอ่ มกีารช้ีแจงและ 

ตอบค าถาม เมื่อมีขอ้กังวลสงสัยเกี่ยวกับการ

ด าเนนิงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

E10 หนว่ยงานที่ท่านติดตอ่ มีช่องทางให้ผูม้าติดตอ่

ร้องเรียน การทุจริตของเจ้าหนา้ที่ในหนว่ยงาน

หรอืไม 
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ผลการประเมิน ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการท างาน E11-E15 (คะแนนรวม 84.62)  

 ผลการประเมินพบว่า ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 5 

ข้อ พบว่า คะแนนอยู่ในระดับ 84.62 ต่ ากว่าเกณฑ์การประเมิน สิ่งที่ควรพัฒนาในปีต่อไป คือ พัฒนา 

การด าเนินงาน/การใหบ้ริการหนว่ยงาน โดยเปิดโอกาสใหผู้ร้ับบริการ ผูม้าติดตอ่หรอืผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียเข้า

ไปมีสว่นร่วมเพื่อปรับปรุงการด าเนนิงาน การให้บริการใหเ้กิดความโปร่งใส 

 

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ มาตรการ 

E11 เจ้าหน้าที่ของหนว่ยงานที่ท่านติดตอ่ มกีาร

ปรับปรุง คุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการ 

ให้ดีขึ้นมากน้อย เพียงใด 

1. จัดให้มีช่องทางการประเมินความพึง

พอใจในการรับบริการหรอืการปฏิบัติงาน 

เพื่อน าผลการประเมินมา ปรับปรุงการ

ให้บริการหรือการปฏิบัติงานนั้น E12 หนว่ยงานที่ท่านติดตอ่ มกีารปรับปรุงวธิีการและ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น  

มากน้อย เพียงใด 

E13 หนว่ยงานที่ท่านติดตอ่ มกีารน าเทคโนโลยีมาใช้ 

ในการด าเนินงาน/การใหบ้ริการ ให้เกิดความ

สะดวกรวดเร็ว มากขึ้น หรือไม่ 

E14 หนว่ยงานที่ท่านติดตอ่ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ 

ผูม้า ติดตอ่ หรอืผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย เข้าไปมีสว่น

ร่วมในการ ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/ 

การให้บริการของ หนว่ยงานได้ดีขึน้ มากน้อย

เพียงใด 

E15 หนว่ยงานที่ท่านติดตอ่ มกีารปรับปรุงการ

ด าเนนิงาน/ การให้บริการ ใหม้ีความโปร่งใส 

มากขึ้น มากน้อย เพียงใด 
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ผลการประเมิน การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 

(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 

ผลการประเมิน ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล E11-E15 (คะแนนรวม 54.85)  

 ผลการประเมินพบว่า ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) 

พบว่าคะแนนอยู่ใน ระดับ 69.7 ต่ ากว่าเกณฑก์ารประเมนิ  

 ข้อเสนอแนะในปี พ.ศ. 2564 

 -ไม่ม-ี 

 

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ คะแนน มาตรการ 

O1 โครงสรา้ง 69.7 1. ปรับปรุงระบบสารสนเทศในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลตามเกณฑ์ การประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงาน (UP ITA)  

ระดับส่วนงาน  

2. ให้หนว่ยงานภายใน มีสว่นรว่มในการ

เปิดเผยข้อมูลมากยิ่งขึน้  

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการ

ประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการ

ด าเนนิงาน (UP ITA) ระดับส่วนงาน 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร 

O3 อ านาจหน้าที่ 

O4 แผนยุทธศาสตรห์รอืแผนพัฒนา 

หนว่ยงาน 

O5 ข้อมูลการติดต่อ 

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 

O8 Q&A 

O9 Social Network 

O10 แผนด าเนินงานประจ าปี 

O11 รายงาน การก ากับ ตดิตามการ 

ด าเนนิงานประจ าปี รอบ 6 เดือน 

O12 รายงานผลการด าเนินงาน

ประจ าปี 

O13 คู่มอืหรอืมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน 

O14 คู่มอืมาตรฐานการให้บริการ 

O15 ข้อมูลเชิงสถิตกิารให้บริการ 
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ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ คะแนน มาตรการ 

O16 รายงานผลการส ารวจความพึง

พอใจ การให้บริการ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O17 E-Service 

O18 แผนการใชจ้่ายงบประมาณ

ประจ าปี 

O19 รายงานการก ากับติดตามการใช้

จา่ย งบประมาณ รอบ 6 เดือน 

O20 รายงานผลการใชจ้่าย

งบประมาณ ประจ าปี 

O21 แผนการจัดซื้อจัดจา้งหรอื

แผนการ จัดหาพัสดุ 

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการ

จัดซื้อ จัด จา้งหรอืการจัดหา

พัสดุ 

O23 สรุปผลการจัดซือ้จัดจ้างหรือการ

จัดหา พัสดุรายเดือน 

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจา้งหรอื

การ จัดหาพัสดุประจ าปี 

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากร

บุคคล 

O26 การด าเนินการตามนโยบายการ

บริหาร ทรัพยากรบุคคล 

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและ

พัฒนา ทรัพยากรบุคคล 

O28 รายงานผลการบริหารและ

พัฒนา ทรัพยากรบุคคลประจ าปี 

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง

ร้องเรียน การทุจริต 
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ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ คะแนน มาตรการ 

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการ

ทุจรติ 

  

O31 ข้อมูลเชิงสถิตเิรื่องรอ้งเรียนการ

ทุจรติ ประจ าปี 

 

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  

O33 การเปิดโอกาสใหเ้กิดการมีส่วน

ร่วม 

 

 

 

ผลการประเมิน ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจรติ O34-O43 (คะแนนรวม 54.85)  

 ผลการประเมินพบว่า ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (10 ข้อมูล) 

พบว่าคะแนน อยู่ในระดับ 40 ต่ ากว่าเกณฑก์ารประเมนิ  

 ข้อเสนอแนะในปี พ.ศ.2564  

 -ไม่ม-ี 

 

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ คะแนน มาตรการ 

O34 เจตจ านงสุจริตของผูบ้ริหาร 40 1. คณบดีแสดงเจตจ านงสุจริตในการประชุม 

พนักงาน/ส่วนงาน / คณบดีกล่าวแสดง

เจตจ านงสุจริตใน การประชุมบุคลากรของ

คณะ  

2. สื่อสารนโยบาย มาตรการ สง่เสริมคุณธรรม

และความ โปร่งใสในหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากร

ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  

3.สร้างความตระหนักด้านการมคีุณธรรมและ

ความโปร่งใส ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรใน

ส่วนงาน 

O35 การมสี่วนรว่มของผูบ้ริหาร 

O36 การประเมนิความเสี่ยงการทุจรติ 

ประจ าปี 

O37 การด าเนินการเพื่อจัดการ ความ

เสี่ยง การทุจริต 

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ 

O40 รายงาน การก ากับ ตดิตามการ 

ด าเนนิการป้องกันการทุจริต 

รอบ 6 เดือน 
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ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ คะแนน มาตรการ 

O41 รายงานผลการด าเนินการ

ป้องกัน การ ทุจรติประจ าปี 

  

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ

ความ โปร่งใสภายในหนว่ยงาน 

O43 การด าเนินการตามมาตรการ

ส่งเสริม คุณธรรมและความ

โปร่งใสภายใน หนว่ยงาน 

 


