
 

 

 

  

มาตรการส่งเสริม  

คุณธรรมและความโปร่งใส 
ปีงบประมาณ 2565 



ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของคณะสหเวชศาสตร์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานระดับคณะ ประจ าปี พ.ศ.2564 ได้

คะแนนในภาพรวม 73.94 คะแนน โดยได้รับผลการประเมินในระดับ C 

คะแนนตามตัวชี้วัด 

กรอบประเมิน ล าดับ ตัวช้ีวัด คะแนน 
ค่าเฉลี่ยกรอบ

ประเมิน 
IIT (30 คะแนน)  1 การปฏิบัติหน้าที่ 88.34 24.34 

 2 การใช้งบประมาณ 77.65 
3 การใช้อ านาจ 84.34 

4 การใช้ทรัพยสินของราชการ 77.87 

5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 77.48 
EIT (30 คะแนน)  6 คุณภาพการด าเนินงาน 84.3 24.632 

 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 80.9 

8 การปรับปรุงการท างาน 81.12 
OIT (40 คะแนน) 9 การเปิดเผยข้อมูล 84.85 24.97 

10 การป้องกันการทุจริต 40 

 



ข้อเสนอแนะ 

1. เพิ่มมาตรการก ากับให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ ก ากับติดตามการท างานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานว่ามีการติดต่อ ปฏิบัติงาน และให้บริการแก่
ประชาชนเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด ให้ตรวจสอบว่าประเด็นการปฏิบัติงานให้บริการแก่ผู้อ่ืน
ว่าเป็นไปตามขั้นตอนหรือระยะเวลาที่ก าหนดมากน้อยเพียงใด ให้ตรวจสอบว่าบุคลากรในหน่วยงานของท่าน 
ปฏิบัติงาน/ให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อย
เพียงใด ปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการให้มีความโปร่งใสมากข้ึน ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูล
ที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจนมากข้ึนเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้า
ไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น เพ่ิมการปรับปรุงวิธีการ
และ ขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น ส่งเสริมการท างานที่ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและ
ส่วนรวมเป็นหลัก 

2. เพ่ิมมาตรการก ากับติดตามการท างานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการท างานอย่างตรงไปตรงมา  
ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 

3. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 
ของท่านมากขึ้นและเพิ่มมาตรการชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยจากประชาชนเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานให้ชัดเจนมากขึ้น ส่งเสริมให้หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จา่ย
งบประมาณ โดยเพิ ่มการให้สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน เพิ ่มกลไกก ากับให้หน่วยงานของท่าน ใช้จ่าย
งบประมาณ โดยค านึงถึงความคุ้มค่า และไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

4. เพิ่มกลไกก ากับหน่วยงานของท่าน โดยให้มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหา พัสดุ และการตรวจรับ
พัสดุที่โปร่งใสตรวจสอบได้ ไม่เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง  

5. พึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาพฤติกรรมการมุ่งเน้นผลส าเร็จของงาน การให้ความส าคัญกับงาน
มากกว่าธุระส่วนตัว และความพร้อมรับผิดรับชอบหากความผิดพลาดเกิดจากตนเองของบุคลากรในหน่วยงาน
ของท่านมากข้ึน 

6. ส่งเสริมให้มีการมอบหมายงานตามต าแหน่งหน้าที่จาก ผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 
7. ส่งเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง 
8. พัฒนากระบวนการการคัดเลือกผู้เข้ารับ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา 

อย่างเป็นธรรม 
9. เพิ่มการอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้

ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านในการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพิ่มการก ากับติดตาม ถ้ามีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน 
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ต้องมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง เพิ่มมาตรการก ากับดูแลและตรวจสอบ การ
ใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 



10. แก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่านอย่างจริงจัง 
11. สร้างช่องทางการร้องเรียน การติดตามผลการร้องเรียน และสร้างความมั่นใจในการจัดการ 

การทุจริต ตลอดจนปกป้องผู้กระท าการร้องเรียน  
12. ส่งเสริมให้มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไป 

ปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
13. เพ่ิมมาตรการส่งเสริมให้หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบการ 

ทุจริต และลงโทษทางวินัยอย่างจริงจังเมื่อพบการทุจริต 
14. ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และเพ่ิมช่องทางที่หลากหลาย 

มากขึ้น 

 



จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดังกล่าวจึงน าผล การวิเคราะห์มาก าหนดเป็นมาตรการและแนวทางการด าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการ

ส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหนว่ยงานได้น าไปปรับปรุงกระบวนการ ดังนี้ 

 

ผลการประเมิน แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

(Internal Integrity and Transparency : IIT) 

ผลการประเมิน ตัวชี้วัดที่ 1 การประปฏิบัติหน้าที่ I1-I6 (คะแนนรวม 88.34) 

ผลการประเมิน ตัวชี้วัดที่ 1 การประปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ พบว่า

คะแนนอยู่ในระดับ 88.34 ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ แตย่ังสิ่งที่ควรตอ้งปรับปรุง คือ 

1. หน่วยงานควรมีคู่มือการให้บริการ คู่มือการปฏิบัติงาน มีผังขั้นตอนการให้บริการ การ

ปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเผยแพร่แก่ผู้มารับบริการและสาธารณะชนผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่าง ๆ 

เช่น คู่มือการด าเนินการขอทุนวิจัย คู่มือการบริการวิชาการ คู่มือนิสิต คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น  

2. ส่งเสริมให้บุคลากรมีพฤติกรรมในการท างานที่กระตอืรอืร้น มุ่งผลส าเร็จของงาน 

 

ล าดับ  รายละเอียดหัวข้อประเมนิ  คะแนน มาตรการ 

I1 บุคลากรในหนว่ยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการ

แก่ผู้มาติดต่อ ตามประเด็นดังตอ่ไปนีม้ากน้อย

เพียงใด  

- โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด  

- โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  

80.81 1. ก าหนดขั้นตอนการ

ให้บริการหรือการ

ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 

และปฏิบัติตอ่ผูม้ารับ

บริการตามขั้นตอน

อย่างเท่าเทียม 

2. จัดท าคู่มอืการ

ให้บริการ 

I2 บุคลากรในหนว่ยงานของท่าน ปฏิบัติ/ใหบ้ริการแก่

ผูม้าติดตอ่ทั่วๆ ไป กับผูม้าติดตอ่ที่รูจ้ักเป็นส่วนตัว

เท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด  

79.46 

I3 บุคลากรในหนว่ยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการ

ปฏิบัติงานตามประเด็นดังต่อไปนี ้อย่างไร  

- มุ่งผลส าเร็จของงาน  

- ให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว  

- พร้อมรับผิดชอบ หากความผดิพลาดเกิดจาก

ตนเอง  

74.7 



ล าดับ  รายละเอียดหัวข้อประเมนิ  คะแนน มาตรการ 

I4 บุคลกรในหนว่ยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่ง

ดังตอ่ไปนี ้จากผู้มาติดตอ่ เพื่อแลกกับการ

ปฏิบัติงาน การอนุมัต ิอนุญาต หรอืให้บริการ 

หรอืไม่  

- เงิน  

- ทรัพย์สิน  

- ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เชน่ การ

ลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น  

98.66 

I5 

 

ในช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่าง ๆ ตาม

ขนบธรรมเนยีม ประเพณี บุคลากรในหนว่ยงาน

ของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี ้นอกเหนอืจากการ

รับโดยธรรมจรรยา หรอืไม่  

- เงิน  

- ทรัพย์สิน  

- ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เชน่ การ

ลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น  

99.55 

I6 บุคลากรในหนว่ยงานของท่าน มีการให้สิ่ง

ดังตอ่ไปนี ้แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อ

สร้างความสัมพันธ์ที่ดแีละคาดหวังให้มีการตอบ

แทนในอนาคต หรอืไม่  

- เงิน  

- ทรัพย์สิน  

- ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เชน่ การ

ลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น  

96.87 

 



ผลการประเมิน ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ I7-I12 (คะแนนรวม 77.65) 

ผลการประเมินพบว่า ตัวชี้วัดที่ 2 การใชง้บประมาณ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ 

พบว่าคะแนนอยู่ในระดับ 77.65 ต่ ากว่าเกณฑก์ารประเมิน แตย่ังพบว่ามีบางขอ้ค าถามที่ยังไม่ผ่าน

เกณฑท์ี่ก าหนด 85 คะแนนขึน้ไป ดังนัน้สิ่งที่ควรต้องปรับปรุง คือ 

1. การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของหนว่ยงาน 

2. เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงาน มสี่วนรว่มในการตรวจสอบการใชจ้่ายงบประมาณ 

3. ควรมกีารก ากับติดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตาม พรบ.จัดซื้อจัดจา้ง 

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ คะแนน มาตรการ 

I7 ท่านรูเ้กี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี

ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

62.05 1. คณะเผยแพรแ่ผนการใช้

จา่ยงบประมาณให้บุคลากร

ภายในส่วนงาน/หนว่ยงานได้

รับทราบและจัดใหม้ีช่องทาง

ในการตรวจสอบการใชจ้่าย

งบประมาณของหนว่ยงาน 

2.พัฒนาระบบงบประมาณ

ให้มกีารเปิดเผยข้อมูลและ

สร้างการมสี่วนรว่มใน

กระบวนการงบประมาณ

ของทุกหนว่ยงานตั้งแต่เริ่ม

จัดท าค าของบประมาณ

จนถึงการใช้งบประมาณและ

ประเมินผลการใช้

งบประมาณ 

3. เพิ่มช่องทางให้สามารถ

ตรวจสอบ/แสดงความ

คิดเห็น แจ้งเบาะแสเมื่อ

พบว่ากระบวนการ

งบประมาณหรอืมีการใช้

จา่ยงบประมาณที่สอ่ถึงการ

ทุจรติ ยกตัวอย่างเช่น 

ช่องทางออนไลน์ Web 

I8 หนว่ยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านงึถึง

ประเด็นดังต่อไปนี ้มากน้อยเพียงใด 

- คุ้มค่า 

- ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตัง้ไว้ 

75.22 

I9 หนว่ยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อ

ประโยชน์สว่นตัว กลุ่ม หรอืพวกพ้อง มากน้อย

เพียงใด 

85.71 

I10 บุคลากรในหนว่ยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงนิที่

เป็นเท็จ เชน่ ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

หรอืค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 

90.18 

I11 หนว่ยงานของท่าน มีการจัดซือ้จัดจา้ง/การจัดหา

พัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังตอ่ไปนี ้

มากน้อยเพียงใด 

- โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

- เอือ้ประโยชน์ใหผู้ป้ระกอบการรายใดรายหนึ่ง 

83.25 

I12 หนว่ยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีสว่นร่วมใน

การตรวจสอบการใชจ้่ายงบประมาณ ตามประเด็น

ดังตอ่ไปนี ้มากน้อยเพียงใด 

- สอบถาม 

- ทักท้วง 

- ร้องเรียน 

69.49 



ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ คะแนน มาตรการ 

board,กล่องข้อความถาม-

ตอบ เป็นต้น 

ผลการประเมิน ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอ้ านาจ I13-I18 (คะแนนรวม 84.34) 

ผลการประเมินพบว่า ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอ้ านาจ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ พบว่า

คะแนนอยู่ในระดับ 84.34 ผา่นเกณฑ์การประเมิน แต่ยังพบว่ามีบางข้อค าถามที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่

ก าหนด 85 คะแนนขึ้นไป ดังนัน้สิ่งที่ควรตอ้งปรับปรุง คือ 

1. การก าหนดค่างานใหชั้ดเจนและเป็นธรรม 

2. มอบกองการเจ้าหน้าที่จัดท าระเบียบข้อบังคับการท าค่างาน 

3. พัฒนาบุคลากร 

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ คะแนน มาตรการ 

I13 ผูบ้ังคับบัญชาของท่าน มอบหมายงานแก่ท่านอย่าง

เป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

72.27 ก าหนดแนวทางการ

ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน

และปฏิบัติตอ่บุคลากร

ภายในอย่างเป็นธรรม

ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตามระดับ

คุณภาพของผลงาน 

I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับ

คุณภาพของผลงาน มากน้อยเพียงใด 

73.21 

I15 ผูบ้ังคับบัญชาของท่าน มกีารคัดเลือกผู้เข้ารับการ

ฝกึอบรม การศกึษาดูงาน หรอืการให้ทุนการศกึษา 

อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

76.36 

I16 ผูบ้ังคับบัญชาของท่าน มกีารสั่งการใหท้่านท าธุระ

ส่วนตัวของผูบ้ังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 

94.64 

I17 ผูบ้ังคับบัญชาของท่าน มกีารสั่งการใหท้่านท าในสิ่ง

ที่ไม่ถูกต้องหรือมีความเสี่ยงตอ่การทุจริต มากน้อย

เพียงใด 

98.18 

I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มี

ลักษณะดังตอ่ไปนี ้มากน้อยเพียงใด 

- ถูกแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ 

- มีการซื้อขายต าแหน่ง 

- เอือ้ประโยชน์ใหก้ลุ่มหรอืพวกพ้อง 

91.36 

 

  



ผลการประเมิน ตัวชี้วัดที่ 4 การใชท้รัพย์สินของราชการ I19-I24 (คะแนนรวม 77.87) 

ผลการประเมินพบว่า ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สนิของราชการ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 

6 ข้อ พบว่าคะแนนอยู่ในระดับ 77.87 ยังพบว่ามีบางข้อค าถามที่ยังไม่ผา่นเกณฑ์ที่ก าหนด 85 คะแนน

ขึน้ไป ดังนัน้สิ่งที่ควรต้องปรับปรุง คือ 

1. จัดท าขั้นตอนการขออนุญาตการใช้ทรัพย์สนิของราชการ 

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ คะแนน มาตรการ 

I19 บุคลากรในหนว่ยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สิน

ของราชการไปเป็นของสว่นตัว หรือน าไปให้กลุ่ม

หรอืพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

94.55 แจ้งขั้นตอนการขอ

อนุญาตเพื่อยมื

ทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัยไปใช้

ปฏิบัติงานให้รับทราบ

อย่างทั่วถึงและก ากับ

ดูแลตรวจสอบการใช้

ทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัยอย่าง

สม่ าเสมอ 

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สนิของราชการ

ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความ

สะดวก มากน้อยเพียงใด 

64.29 

I21 กรณีที่ตอ้งมกีารขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้

ปฏิบัติงาน บุคลากรในหนว่ยงานของท่าน มีการขอ

อนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

77.27 

I22 บุคคลภายนอกหรอืภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สิน

ของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง 

จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

90.63 

I23 ท่านรูแ้นวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับ

การใชท้รัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อย

เพียงใด 

67.73 

I24 หนว่ยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบ

การใชท้รัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มกีาร

น าไปใช้ประโยชน์สว่นตัว กลุ่ม หรอืพวกพ้อง มาก

น้อยเพียงใด 

72.77 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการประเมิน ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต I25-I30 (คะแนนรวม 77.48) 

ผลการประเมินพบว่า ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจรติ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 

ข้อ พบว่าคะแนนอยู่ในระดับ 77.48 ยังพบว่ามีบางข้อค าถามที่ยังไม่ผา่นเกณฑท์ี่ก าหนด 85 คะแนนขึ้น

ไป ดังนัน้สิ่งที่ควรตอ้งปรับปรุง คือ 

1. การประเมินประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน 

2. การสรา้งความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการรอ้งเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริต 

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ คะแนน มาตรการ 

I25 ผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความส าคัญกับ

การตอ่ต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด 

86.36 1. คณะจัดให้มีช่องทาง

เพื่อให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย

ภายในสามารถแจ้ง

เบาะแสอันควรสงสัย 

โดยมีมาตรการคุ้มครอง

ผูร้้องเรียน ขอ้มูลของผู้

ร้องเรียนจะต้องถูกเก็บ

รักษาไว้เป็นความลับ 

และมีการตดิตาม

รายงานสามารถติดตาม

ผลการร้องเรียนได้ 

2. ผู้บริหารสูงสุดของ

หนว่ยงานกล่าวแสดง

เจตจ านงสุจริตในการ

ประชุมประชาคม

พนักงาน 

I26 หนว่ยงานของท่าน มีการด าเนินการ ดังตอ่ไปนี ้หรือไม่ 

- ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตใน

หนว่ยงานใหม้ีประสิทธิภาพ 

- จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจรติของหน่วยงาน 

89.15 

I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข 

มากน้อยเพียงใด 

69.64 

I28 หนว่ยงานของท่าน มีการด าเนินการดังต่อไปนี ้ตอ่การ

ทุจรติในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

- เฝ้าระวังการทุจริต 

- ตรวจสอบการทุจริต 

- ลงโทษทางวินัย 

74.55 

I29 หนว่ยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่าย

ตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหนว่ยงาน ไปปรับปรุง

การท างาน เพื่อป้องกันการทุจรติในหน่วยงานมาก น้อย

เพียงใด 

74.55 

I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่เกิดขึ้นในหนว่ยงาน

ของท่าน ท่านมคีวามคิดเห็นต่อประเด็นดังตอ่ไปนี ้อย่างไร 

- สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก 

- สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ 

- มั่นใจว่าจะมีการด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา 

- มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 

70.61 

  



ผลการประเมิน แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

(External Integrity and Transparency : EIT) 

ผลการประเมิน ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน E1-E5 (คะแนนรวม 84.3) 

ผลการประเมินพบว่า ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 5 

ข้อ พบว่าคะแนนอยู่ในระดับ  84.3 ดังนัน้สิ่งที่ควรพัฒนาในปีตอ่ไป คอื 

1. พัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหนว่ยงาน โดยเปิดโอกาสใหผู้ร้ับบริการ ผู้มาติดตอ่

หรอืผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีสว่นร่วมเพื่อปรับปรุงการด าเนินงาน การบริการให้เกิดความโปร่งใส 

2 มีการปรับปรุงวธิีการและขั้นตอนการท างานให้ดีขึ้น 

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ คะแนน มาตรการ 

E1 เจ้าหน้าที่ของหนว่ยงานที่ท่านติดตอ่ ปฏิบัติงาน/

ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังตอ่ไปนี ้มากน้อย

เพียงใด 

- โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด 

- โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

78.27 1.ส่วนงาน/หนว่ยงาน

ปฏิบัติตอ่ผูม้ีสว่นได้

เสียภายนอกตาม

ขั้นตอนอย่างเท่าเทียม 

และจัดให้มีช่องทาง

การประเมนิความพึง

พอใจในการรับบริการ

หรอืการปฏิบัติงาน 

เพื่อน าผลการประเมิน

มาปรับปรุงการ

ให้บริการหรือการ

ปฏิบัติงานนั้น 

E2 เจ้าหน้าที่ของหนว่ยงานที่ท่านติดตอ่ ปฏิบัติงาน/

ให้บริการแก่ท่าน กับผูม้าติดต่ออื่น ๆ อย่างเท่า

เทียมกันมากน้อยเพียงใด 

81.54 

E3 เจ้าหน้าที่ของหนว่ยงานที่ท่านติดตอ่ ให้ขอ้มูล

เกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่าง

ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรอืบิดเบือนข้อมูล มาก

น้อยเพียงใด 

81.78 

E4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่

ของหน่วยงานที่ท่านติดตอ่ร้องขอให้จ่ายหรือใหส้ิ่ง

ดังตอ่ไปนี ้เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัต ิ

อนุญาต หรอืให้บริการ หรือไม่ 

- เงิน 

- ทรัพย์สิน 

- ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เชน่ การ

ลดราคา การให้ความบันเทิง เป็นต้น 

98.59 

E5 หนว่ยงานที่ท่านติดตอ่ มกีารด าเนินงาน โดย

ค านงึถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็น

หลัก มากน้อยเพียงใด 

81.31 



ผลการประเมิน ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพในการสื่อสาร E6-I10 (คะแนนรวม 80.9) 

ผลการประเมินพบว่า ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพในการสื่อสาร ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 

5 ขอ้ พบว่าคะแนนอยู่ในระดับ 80.9 ดังนัน้สิ่งที่ควรพัฒนาในปีตอ่ไป คอื  

1. ควรพัฒนาการเผยแพร่ผลงานหรอืข้อมูลสาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน เข้าถึงงา่ย 

ไม่ซับซ้อนและมีช่องทางหลากหลาย  

 

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ คะแนน มาตรการ 

E6 การเผยแพรข่้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มี

ลักษณะดังตอ่ไปนี ้มากน้อยเพียงใด 

- เข้าถึงงา่ย ไม่ซับซ้อน 

- มีช่องทางหลากหลาย 

75.59 1.ส่วนงาน/หนว่ยงาน 

เผยแพร่ผลงานหรือ

ข้อมูลที่สาธารณชน

ควรรับทราบอย่าง

ชัดเจน และจัดมี

ช่องทางการสื่อสาร

หลากหลาย เข้าถึงง่าย 

ไม่ซับซ้อน 

 

E7 หนว่ยงานที่ท่านติดตอ่ มกีารเผยแพร่ผลงานหรอื

ข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มาก

น้อยเพียงใด 

76.4 

E8 หนว่ยงานที่ท่านติดต่อ มช่ีองทางรับฟังค าติชมหรอื

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ 

หรอืไม่ 

92.22 

E9 หนว่ยงานที่ท่านติดตอ่ มกีารช้ีแจงและตอบค าถาม 

เมื่อมีขอ้กังวลสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงานได้อย่าง

ชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

75.7 

E10 หนว่ยงานที่ท่านติดตอ่ มช่ีองทางให้ผูม้าติดตอ่

ร้องเรียนการทุจริตของเจา้หนา้ที่ในหนว่ยงาน

หรอืไม่ 

84.58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการประเมิน ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน E11-E15 (คะแนนรวม  81.12) 

ผลการประเมินพบว่า ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน ประกอบด้วยข้อค าถาม

จ านวน 5 ข้อ พบว่าคะแนนอยู่ในระดับ 81.12 ดังนัน้สิ่งที่ควรพัฒนาในปีตอ่ไป คือ 

1. พัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการหน่วยงาน โดยเปิดโอกาสใหผู้ร้ับบริการ ผูม้าติดต่อหรือ

ผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียเข้าไปมีสว่นร่วมเพื่อปรับปรุงการด าเนนิงาน การให้บริการใหเ้กิดความโปร่งใส 

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ คะแนน มาตรการ 

E11 เจ้าหน้าที่ของหนว่ยงานที่ท่านติดตอ่ มกีารปรับปรุง

คุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดขีึน้มาก

น้อยเพียงใด 

77.57 จัดให้มช่ีองทางการ

ประเมินความพึงพอใจ

ในการรับบริการหรือ

การปฏิบัติงาน เพื่อน า

ผลการประเมินมา

ปรับปรุงการให้บริการ

หรอืการปฏิบัติงานนั้น 

E12 หนว่ยงานที่ท่านติดตอ่ มกีารปรับปรุงวธิีการและ

ขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น มากน้อย

เพียงใด 

77.34 

E13 หนว่ยงานที่ท่านติดตอ่ มกีารน าเทคโนโลยีมาใช้ใน

การด าเนินงาน/การใหบ้ริการ ใหเ้กิดความสะดวก

รวดเร็วมากขึ้น หรอืไม่ 

98.6 

E14 หนว่ยงานที่ท่านติดตอ่ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้

มาติดตอ่ หรอืผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย เข้าไปมีสว่นร่วม

ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการ

ของหน่วยงานได้ดีขึน้ มากน้อยเพียงใด 

73.83 

E15 หนว่ยงานที่ท่านติดตอ่ มกีารปรับปรุงการ

ด าเนนิงาน/การให้บริการ ให้มคีวามโปร่งใสมากขึ้น 

มากน้อยเพียงใด 

78.27 

 

  



ผลการประเมิน การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 

(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 

 

ผลการประเมิน ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล O1-O33 (คะแนนรวม 84.85) 

ผลการประเมินพบว่า ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) 

พบว่าคะแนนอยู่ในระดับ 84.85  

 

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ คะแนน มาตรการ 

O1 โครงสรา้ง 84.85  

O2 ขอ้มูลผู้บริหาร  

O3 อ านาจหน้าที่  

O4 แผนยุทธศาสตรห์รอื

แผนพัฒนาหน่วยงาน 

 

O5 ข้อมูลการติดต่อ  

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

O7 ขา่วประชาสัมพันธ์  

O8 Q&A  

O9 Social Network  

O10 แผนด าเนินงานประจ าปี  

O11 รายงานการก ากับติดตามการ

ด าเนนิงานประจ าปี รอบ 6 

เตือน 

 

O12 รายงานผลการด าเนินงาน

ประจ าปี 

 

O13 คู่มอืหรอืมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน 

 

O14 คู่มอืมาตรฐานการให้บริการ  

O15 ขอ้มูลเชงิสถิติการให้บริการ  

O16 รายงานผลการส ารวจความ

พึงพอใจการใหบ้ริการ 

 

O17 E-Service  



ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ คะแนน มาตรการ 

O18 แผนการใชจ้่ายงบประมาณ

ประจ าปี 

 

O19 รายงานการก ากับติดตามการ

ใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 

เดือน 

 

O20 รายงานผลการใชจ้่าย

งบประมาณประจ าปี 

 

O21 แผนการจัดซื้อจัดจา้งหรอื

แผนการจัดหาพัสดุ 

 

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการ

จัดซื้อ จัดจ้างหรอืการจัดหา

พัสดุ 

 

O23 สรุปผลการจัดซือ้จัดจ้างหรือ

การจัดหาพัสดุรายเดือน 

 

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจา้ง

หรอืการจัดหาพัสดุประจ าปี 

 

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากร

บุคคล 

ปรับปรุงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

O26 การด าเนินการตามนโยบาย

การบริหารทรัพยากรบุคคล 

แสดงผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหาร

ทรพัยากรบุคคล 

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

จัดท าลิงค์ที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ในเวบไซต์คณะ 

O28 รายงานผลการบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประจ าปี 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคลรายปี 

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง

ร้องเรียนการทุจริต 

ได้ปรับข้อมูลหลักฐานประกอบด้วย 

- คู่มอืแนวทางการจัดการข้อร้องเรียน-

มหาวิทยาลัยพะเยา 

O30 ช่องทางแจงเรื่องร้องเรียนการ

ทุจรติ 

ปรับปรุงช่องทางการร้องเรียน 



ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ คะแนน มาตรการ 

O31 ข้อมูลเชิงสถิตเิรื่องรอ้งเรียน

การทุจริตประจ าปี 

 

O32 ช่องทางการรับฟังความ

คิดเห็น 

 

O33 การเปิดโอกาสใหเ้กิดการมี

ส่วนรว่ม 

การเพิ่มช่องแสดงความคิดเห็นตอ่กิจกรรมหรอื

โครงการ 

 

ผลการประเมิน ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต O34-O43 (คะแนนรวม 40) 

 ผลการประเมินพบว่า ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชีว้ัดย่อย (10 

ข้อมูล) พบว่าคะแนนอยู่ในระดับ 40 ไม่ผ่านการประเมิน 

 

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ คะแนน มาตรการ 

O34 เจตจ านงสุจริตของผูบ้ริหาร  จัดท าเป็นประกาศให้ชัดเจนและน าลงในเวบไซต์ 

O35 การมสี่วนรว่มของผูบ้ริหาร น ารูปภาพหรอืกิจกรรมพร้อมทั้งอธิบาย

รายละเอียดและน าลงเว็บไซต์ 

O36 การประเมนิความเสี่ยงการ

ทุจรติ ประจ าปี 

ด าเนนิการตรวจสอบลิงค์ของระบบ ITA ของ

คณะสหเวชศาสตร์ 

O37 การด าเนินการเพื่อจัดการ 

ความเสี่ยงการทุจริต 

จะด าเนินการตรวจสอบกิจกรรมใหส้อดคล้อง

กับมาตรการหรอืการ 

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรม

องคก์ร 

น ารูปภาพหรอืกิจกรรมพร้อมทั้งอธิบาย

รายละเอียดและน าลงเว็บไซต์ 

O39 แผนปฏิบัติการปองกันการ

ทุจรติ 

จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

O40 รายงานการก ากับติดตามการ

ด าเนนิการป้องกันการทุจริต 

รอบ 6 เดอืน 

จัดท ารายงานการก ากับติดตามตามแผนปฏิบัติ

การป้องกันการทุจริต 

 


