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ผลการประเมนิคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของคณะสหเวชศาสตร์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานระดับคณะ ประจ าปี พ.ศ.2565 ได้

คะแนนในภาพรวม 88.00 คะแนน โดยได้รับผลการประเมินในระดับ A 

คะแนนตามตัวชี้วัด 

กรอบประเมิน ล าดับ ตัวชี้วัด คะแนน 
ค่าเฉลี่ยกรอบ

ประเมนิ 
IIT (30 คะแนน)  1 การปฏิบัติหน้าที ่ 85.60 24.05 

 2 การใช้งบประมาณ 75.96 
3 การใช้อ านาจ 82.69 
4 การใช้ทรัพยสนิของราชการ 76.85 
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 79.79 

EIT (30 คะแนน)  6 คุณภาพการด าเนินงาน 89.33 26.28 
 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 87.74 

8 การปรับปรุงการท างาน 85.69 
OIT (40 คะแนน) 9 การเปิดเผยข้อมูล 92.42 37.67 

10 การป้องกันการทุจริต 100 



ข้อเสนอแนะ 

เพื่อให้การด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ได้น าผลการประเมินที่ได้รับไปสู่การปรับปรุงพัฒนาให้การบริหารงานให้ดี

ยิ่งขี้น จึงขอสรุปผลภาพรวมและข้อเสนอแนะจาก ส านักงาน ป.ป.ช. ให้คณะและหน่วยงานภายในได้น าไป

ปรับปรุงและพัฒนาดังนี้ 

ข้อเสนอแนะโดยรวมของส านักงาน ป.ป.ช.มหาวิทยาลัยพะเยา มีผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยู่ในระดับที่ดีเยี่ยมและบรรลุ

ค่าเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในประเด็นการต่อต้านการทุจริต

และประพฤติมิชอบที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ โดยมีคะแนนอยู่ที่ 95.80 คะแนน  

โดยในเคร ื ่องม ือแบบว ัดการร ับร ู ้ของผ ู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียภายใน ( Internal Integrity and 

Transparency Assessment : IIT) มหาวิทยาลัยพะเยาได้มีคะแนนการด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติ

หน้าที่ สูงสุด ทั้งนี้ ควรพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ซึ่ง

ผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานในตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินต ่า โดยเฉพาะ

ในประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง 

หน่วยงานควรระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้

อย่างชัดเจนในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ O13) พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์คู่มือ 

หรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและก าชับให้ผู้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขอ

อนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง และประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายยังไม่ทราบรายละเอียดที่

ชัดเจนเกี่ยวกับการขอใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างถูกต้อง หน่วยงานควรระบุขั้นตอนและแนวทางในการ

ขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจนในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

(อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ O13) พร้อมเผยแพร่คู่มือโดยใช้ช่องทางประชาสัมพันธ์ อย่างทั่วถึง 

โดยในเครื ่องมือแบบวัดการร ับร ู ้ของผู ้ม ีส ่วนได้ส ่วนเส ียภายนอก ( External Integrity and 

Transparency Assessment : EIT) มหาวิทยาลัยพะเยาได้มีคะแนนการด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพ

การด าเนินงานสูงสุด ทั้งนี้ ควรพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน ซึ่ง

ผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานในตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต ่า โดยเฉพาะ

ในประเด็นการปรับปรุงคุณภาพ วิธีการท างานและการส ารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน/การให้บริการ

ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้ดีขึ้น หน่วยงานควรน าเสนอผลงานที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุง การพัฒนา

คุณภาพด าเนินงานของหน่วยงาน โดยสามารถสรุปจากรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี(อ้างอิงจากแบบวัด 



OIT ข้อ O12) หรือจากมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ O42) และ

การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (อ้างอิงจากแบบวัด OITข้อ O43) รวมถึง 

สามารถสรุปจากรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการ (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ O16) 

นอกจากนี้ หน่วยงานอาจแสดงผลงานดังกล่าวเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า เพื่อให้เห็นถึงการปรับปรุง พัฒนา

อย่างชัดเจน และควรน าไปเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้าย

ประชาสัมพันธ์ ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นต้น และประเด็น การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 

หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของ

หน่วยงานให้ดีขึ้น หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ O33) ผ่านการด าเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ อีกทั้ง 

หน่วยงานควรจัดท าและเผยแพร่ช่องทางติดต่อ - สอบถามข้อมูล (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ O8) โดยมี

ลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง และช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ O32) ของผู้

ที่มาติดต่อหรือรับบริการ 

และมหาวิทยาลัยพะเยาได้คะแนนผลการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open 

Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ที ่ดีเยี ่ยม ควรรักษามาตรฐานไว้และควรพัฒนา

ประสิทธิภาพของการท างานอย่างต่อเนื่อง 



จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ดังกล่าวจึงน าผล การวิเคราะห์มาก าหนดเป็นมาตรการและแนวทางการด าเนินงานเพ่ือขับเคล่ือนการ

ส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงานได้น าไปปรับปรุงกระบวนการ ดังนี้ 

 

ผลการประเมิน แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

(Internal Integrity and Transparency : IIT) 

ผลการประเมนิ ตัวช้ีวัดท่ี 1 การประปฏิบตัิหน้าท่ี I1-I6 (คะแนนรวม 85.6) 

ผลการประเมิน ตัวช้ีวัดที่ 1 การประปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ พบว่า

คะแนนอยู่ในระดับ 85.6 ผ่านเกณฑ์การประเมิน แต่ยังส่ิงที่ควรต้องปรับปรุง คือ 

1. หน่วยงานควรมีคู่มือการให้บริการ คู่มือการปฏิบัติงาน มีผังขั้นตอนการให้บริการ การ

ปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเผยแพร่แก่ผู้มารับบริการและสาธารณะชนผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่าง ๆ 

เช่น คู่มือการด าเนินการขอทุนวิจัย คู่มือการบริการวิชาการ คู่มือนิสิต คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น  

2. ส่งเสริมให้บุคลากรมีพฤติกรรมในการท างานที่กระตือรือร้น มุ่งผลส าเร็จของงาน 

 

ล าดับ  รายละเอียดหัวข้อประเมิน  คะแนน มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน 

ปฏบิัติงาน/ให้บรกิารแก่ผู้มาติดต่อ 

ตามประเดน็ดังต่อไปนีม้ากน้อย

เพียงใด  

- โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด  

- โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาท่ี

ก าหนด  

78.85 1. ก าหนดขั้นตอน

การให้บริการหรือ

การปฏิบตัิงานอย่าง

ชัดเจน และปฏิบตัิ

ต่อผู้มารบับรกิาร

ตามขั้นตอนอย่าง

เท่าเทียม 

2. จัดท าคู่มือการ

ให้บริการ 

ทุกงาน 

I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏบิัติ/

ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วๆ ไป กับผู้

มาติดต่อที่รูจ้ักเปน็ส่วนตัวเท่าเทียม

กัน มากน้อยเพียงใด  

76.44 

I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มี

พฤติกรรมในการปฏิบตัิงานตาม

ประเดน็ดังต่อไปนี้ อย่างไร  

72.75 



ล าดับ  รายละเอียดหัวข้อประเมิน  คะแนน มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

- มุ่งผลส าเร็จของงาน  

- ให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธรุะ

ส่วนตัว  

- พร้อมรับผิดชอบ หากความ

ผิดพลาดเกิดจากตนเอง  

I4 บุคลกรในหน่วยงานของท่าน มกีาร

เรียกรบัส่ิงดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อ 

เพ่ือแลกกับการปฏิบตัิงาน การอนุมัติ 

อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่  

- เงนิ  

- ทรัพย์สิน  

- ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็น

เงินได้ เช่น การลดราคา การรบัความ

บันเทิง เปน็ต้น  

95.19 

I5 

 

ในช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่าง ๆ 

ตามขนบธรรมเนยีม ประเพณี 

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการ

รับส่ิงดังต่อไปนี้ นอกเหนอืจากการรบั

โดยธรรมจรรยา หรือไม่  

- เงนิ  

- ทรัพย์สิน  

- ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็น

เงินได้ เช่น การลดราคา การรบัความ

บันเทิง เปน็ต้น  

94.71 

I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการ

ให้ส่ิงดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอก

หรือภาคเอกชน เพื่อสร้าง

ความสัมพันธ์ท่ีดีและคาดหวังให้มีการ

ตอบแทนในอนาคต หรือไม่  

- เงนิ  

- ทรัพย์สิน  

95.67 



ล าดับ  รายละเอียดหัวข้อประเมิน  คะแนน มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

- ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็น

เงินได้ เช่น การลดราคา การรบัความ

บันเทิง เปน็ต้น  

 

ผลการประเมนิ ตัวช้ีวัดท่ี 2 การใช้งบประมาณ I7-I12 (คะแนนรวม 75.96) 

ผลการประเมนิพบว่า ตัวชี้วดัท่ี 2 การใช้งบประมาณ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ 

พบว่าคะแนนอยู่ในระดับ 75.96 ต่ ากว่าเกณฑ์การประเมิน แต่ยังพบว่ามีบางข้อค าถามทีย่ังไม่ผ่าน

เกณฑ์ที่ก าหนด 85 คะแนนข้ึนไป ดังนั้นส่ิงที่ควรต้องปรบัปรุง คือ 

1. การสร้างการรบัรู้เก่ียวกบัแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของหน่วยงาน 

2. เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 

3. ควรมีการก ากับติดตามกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างให้ถูกต้องตาม พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง 

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน คะแนน มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

I7 ท่านรู้เกีย่วกับแผนการใช้จ่าย

งบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน

ของท่าน มากน้อยเพียงใด 

61.54 1. คณะเผยแพร่

แผนการใชจ้่าย

งบประมาณให้

บุคลากรภายใน

ส่วนงาน/หน่วยงาน

ได้รบัทราบและจัด

ให้มีช่องทางในการ

ตรวจสอบการใช้

จ่ายงบประมาณ

ของหน่วยงาน 

2.พัฒนาระบบ

งบประมาณให้มี

การเปิดเผยข้อมูล

และสร้างการมี

ส่วนร่วมใน

กระบวนการ

งบประมาณของทุก

หน่วยงานตั้งแต่เริ่ม

นักวิชาการ

คอมพิวเตอร ์

I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่าย

งบประมาณ โดยค านึงถงึประเด็น

ดังต่อไปนี ้มากน้อยเพยีงใด 

- คุ้มค่า 

- ไม่บิดเบือนวัตถุประสงคข์อง

งบประมาณทีต่ั้งไว ้

75 

I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่าย

งบประมาณเพ่ือประโยชนส่์วนตัว 

กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากนอ้ยเพียงใด 

84.13 

I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการ

เบิกจ่ายเงินทีเ่ป็นเท็จ เช่น ค่าท างาน

ล่วงเวลา ค่าวสัดุอุปกรณ์ หรือค่า

เดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 

86.06 

I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซ้ือจัด

จ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจ

81.73 



ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน คะแนน มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

รับพัสดุในลักษณะดังต่อไปน้ี มาก

น้อยเพียงใด 

- โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

- เอื้อประโยชน์ให้ผูป้ระกอบการ

รายใดรายหน่ึง 

จัดท าค าขอ

งบประมาณจนถึง

การใช้งบประมาณ

และประเมินผลการ

ใช้งบประมาณ 

3. เพ่ิมช่องทางให้

สามารถตรวจสอบ/

แสดงความคิดเห็น 

แจ้งเบาะแสเมื่อ

พบว่ากระบวนการ

งบประมาณหรือมี

การใช้จ่าย

งบประมาณทีส่่อ

ถึงการทจุรติ 

ยกตัวอย่างเช่น 

ช่องทางออนไลน์ 

Web board,กล่อง

ข้อความถาม-ตอบ 

เป็นตน้ 

I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้

ท่าน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ

การใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็น

ดังต่อไปนี ้มากน้อยเพยีงใด 

- สอบถาม 

- ทักท้วง 

- ร้องเรียน 

67.31 

 

  



ผลการประเมนิ ตัวช้ีวัดท่ี 3 การใช้อ านาจ I13-I18 (คะแนนรวม 82.69) 

ผลการประเมนิพบว่า ตัวชี้วดัท่ี 3 การใช้อ านาจ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ พบว่า

คะแนนอยู่ในระดับ 82.69 ต่ ากว่าเกณฑ์การประเมิน แต่ยังพบว่ามีบางข้อค าถามที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ท่ี

ก าหนด 85 คะแนนขึ้นไป ดงันัน้ส่ิงที่ควรต้องปรับปรงุ คือ 

1. การก าหนดค่างานให้ชัดเจนและเป็นธรรม 

2. มอบกองการเจ้าหน้าที่จดัท าระเบียบข้อบังคับการท าค่างาน 

3. พัฒนาบุคลากร 

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน คะแนน มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

I13 ท่านได้รบัมอบหมายงานตามต าแหนง่

หน้าที ่จากผูบ้ังคับบัญชาอย่างเปน็

ธรรม มากน้อยเพียงใด 

71.15 ก าหนดแนวทาง

การประเมินผล

การปฏิบตัิงาน

อย่างชัดเจนและ

ปฏบิัติต่อบุคลากร

ภายในอย่างเป็น

ธรรมประเมินผล

การปฏิบตัิงานตาม

ระดับคุณภาพของ

ผลงาน 

รองคณบดีฝ่าย

บริหารและ

พัฒนาองค์กร 

I14 ท่านได้รบัการประเมินผลการ

ปฏบิัติงาน ตามระดับคณุภาพของ

ผลงาน มากน้อยเพียงใด 

69.71 

I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือก

ผู้เข้ารับการฝกึอบรม การศึกษาดูงาน 

หรือการให้ทนุการศึกษา อย่างเปน็

ธรรม มากน้อยเพียงใด 

76.92 

I16 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งการให้

ท่านท าธุระส่วนตัวของผู้บงัคับบัญชา 

มากน้อยเพียงใด 

95.19 

I17 ท่านเคยถูกผูบ้ังคับบัญชาสั่งการให้ท า

ในส่ิงท่ีไม่ถกูต้อง หรือมีความเส่ียงต่อ

การทจุรติ มากน้อยเพียงใด 

95.19 

I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน

ของท่าน มีลกัษณะดังต่อไปนี้ มาก

น้อยเพียงใด 

- ถูกแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ 

- มีการซื้อขายต าแหน่ง 

- เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรอืพวกพ้อง 

87.98 

 

  



ผลการประเมนิ ตัวช้ีวัดท่ี 4 การใช้ทรัพยสิ์นของราชการ I19-I24 (คะแนนรวม 76.85) 

ผลการประเมนิพบว่า ตัวชี้วดัท่ี 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 

6 ข้อ พบว่าคะแนนอยู่ในระดับ 76.85 ยังพบว่ามีบางข้อค าถามที่ยงัไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 85 คะแนน

ข้ึนไป ดังนั้นส่ิงท่ีควรต้องปรับปรุง คือ 

1. จัดท าขั้นตอนการขออนุญาตการใชท้รัพย์สินของราชการ 

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน คะแนน มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการ

เอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของ

ส่วนตัว หรือน าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 

มากน้อยเพียงใด 

90.87 แจ้งขั้นตอนการขอ

อนุญาตเพื่อยืม

ทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัยไปใช้

ปฏบิัติงานให้

รับทราบอย่าง

ทั่วถึงและก ากับ

ดูแลตรวจสอบการ

ใช้ทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัยอย่าง

สม่ าเสมอ 

รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร

และพัฒนา

องค์กร 

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืม

ทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน

ในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก 

มากน้อยเพียงใด 

66.35 

I21 ถ้ามีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไป

ใช้ปฏบิัติงาน บุคลากรในหน่วยงาน

ของท่านมีการขออนุญาต อย่าง

ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

73.08 

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการ

น าทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดย

ไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกตอ้ง จาก

หน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

92.31 

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของ

ท่าน เก่ียวกับการใช้ทรัพยสิ์นของ

ราชการท่ีถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

66.35 

I24 หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแล

และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ

ราชการ เพ่ือป้องกนัไม่ให้มีการ

น าไปใชป้ระโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือ

พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

72.12 

 

 



ผลการประเมนิ ตัวช้ีวัดท่ี 5 การแก้ไขปญัหาการทุจรติ I25-I30 (คะแนนรวม 79.79) 

ผลการประเมนิพบว่า ตัวชี้วดัท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจรติ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 

ข้อ พบว่าคะแนนอยู่ในระดบั 79.79 ยังพบว่ามีบางข้อค าถามทีย่ังไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 85 คะแนนขึ้น

ไป ดงันัน้ส่ิงท่ีควรต้องปรบัปรุง คือ 

1. การประเมินประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจรติของหน่วยงาน 

2. การสร้างความเช่ือมั่นใหบุ้คลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทจุรติ 

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน คะแนน มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

I25 ผู้บริหารสูงสดุของหน่วยงานของ

ท่าน ให้ความส าคัญกับการต่อต้าน

การทจุรติ มากน้อยเพียงใด 

83.65 1. คณะจัดให้มีช่องทาง

เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายในสามารถแจ้ง

เบาะแสอันควรสงสัย โดย

มีมาตรการคุม้ครองผู้

ร้องเรียน ข้อมูลของผู้

ร้องเรียนจะต้องถูกเก็บ

รักษาไว้เป็นความลับ และ

มีการติดตามรายงาน

สามารถติดตามผลการ

ร้องเรียนได้ 

2. ผู้บริหารสูงสุดของ

หน่วยงานกล่าวแสดง

เจตจ านงสุจริตในการ

ประชุมประชาคมพนักงาน 

รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร

และพัฒนา

องค์กร I26 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการ 

ดังต่อไปนี ้หรือไม ่

- ทบทวนนโยบายหรือมาตรการ

ป้องกนัการทุจริตในหน่วยงานให้มี

ประสิทธิภาพ 

- จัดท าแผนงานด้านการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตของ

หน่วยงาน 

84.13 

I27 หน่วยงานของท่านมีปัญหาการ

ทุจริตที่ยังไม่ได้รับ การแก้ไข มาก

น้อยเพียงใด 

87.50 

I28 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการ

ดังต่อไปนี ้ต่อการทจุรติในหน่วยงาน 

มากน้อยเพียงใด *หมายเหตุ หาก

หน่วยงานของท่านไม่มีการทุจริต จึง

ท าให้ไม่มีการลงโทษทางวินยั ให้

ตอบ “มากท่ีสุด”- เฝ้าระวังการ

ทุจริต 

- ตรวจสอบการทจุรติ 

- ลงโทษทางวินัย 

79.97 

I29 หน่วยงานของท่าน มกีารน าผลการ

ตรวจสอบ ของฝ่ายตรวจสอบทั้ง

75.00 



ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน คะแนน มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

ภายในและภายนอกหน่วยงานไป

ปรบัปรุงการท างาน เพ่ือป้องกันการ

ทุจริต ในหน่วยงาน มากน้อย

เพียงใด *หมายเหตุ ฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน หมายถึง ส่วนงานตรวจสอบ

ภายในของหน่วยงาน ฝ่ายตรวจสอบ

ภายนอก หมายถึง หน่วยงานที่มี

อ านาจหน้าท่ีตรวจสอบการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เชน่ 

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

ส านักงาน ป.ป.ช. ส านักงาน ป.ป.ท. 

เป็นตน้ 

I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจรติที่

เกิดข้ึนในหน่วยงานของท่าน ท่านมี

ความคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี้ 

อย่างไร 

- สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐาน

ได้อย่างสะดวก 

- สามารถติดตามผลการร้องเรียน

ได้ 

- มั่นใจว่าจะมีการด าเนนิการอย่าง

ตรงไปตรงมา 

- มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มี

ผลกระทบต่อตนเอง 

68.51 

  



ผลการประเมิน แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

(External Integrity and Transparency : EIT) 

ผลการประเมนิ ตัวช้ีวัดท่ี 6 คุณภาพการด าเนินงาน E1-E5 (คะแนนรวม 89.33) 

ผลการประเมนิพบว่า ตัวชี้วดัท่ี 6 คณุภาพการด าเนินงาน ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 5 

ข้อ พบว่าคะแนนอยู่ในระดบั 89.33 ดังนั้นส่ิงท่ีควรพฒันาในปีต่อไป คือ 

1. พัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้รบับริการ ผู้มาติดต่อ

หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงาน การบริการให้เกิดความโปร่งใส 

2 มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการท างานให้ดีขึ้น 

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน คะแนน มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ทา่นติดต่อ 

ปฏบิัติงาน/ให้บรกิารแก่ท่าน ตาม

ประเดน็ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

-เป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด 

-เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

84.86 1.ส่วนงาน/

หน่วยงานปฏบิัติ

ต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ภายนอกตาม

ขั้นตอนอย่างเท่า

เทียม และจัดให้มี

ช่องทางการ

ประเมินความพึง

พอใจในการรบั

บริการหรือการ

ปฏบิัติงาน เพ่ือน า

ผลการประเมนิมา

ปรบัปรุงการ

ให้บริการหรือการ

ปฏบิัติงานนั้น 

ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายพัฒนา

คุณภาพและ

สารสนเทศ 

E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ทา่นติดต่อ 

ปฏบิัติงาน/ให้บรกิารแก่ท่าน กบัผู้มา

ติดต่ออ่ืน ๆ อย่างเท่าเทียมกันมาก

น้อยเพียงใด 

87.27 

E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ทา่นติดต่อ มี

การปิดบังหรอื บิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับ

การด าเนินการ/ใหบ้ริการแก่ท่าน มาก

น้อยเพียงใด 

88.07 

E4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูก

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ทา่นติดต่อ

ร้องขอให้จ่ายหรือให้ส่ิงดังต่อไปนี้ เพ่ือ

แลกกับการปฏิบตัิงาน การอนุมัติ 

อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 

- เงนิ 

- ทรัพย์สิน 

- ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็น

เงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความ

บันเทิง เปน็ต้น 

99.77 



ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน คะแนน มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

E5 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการ

ด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ของ

ประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มาก

น้อยเพียงใด 

86.70 

 

ผลการประเมนิ ตัวช้ีวัดท่ี 7 ประสิทธภิาพในการส่ือสาร E6-I10 (คะแนนรวม 87.74) 

ผลการประเมนิพบว่า ตัวชี้วดัท่ี 7 ประสิทธิภาพในการส่ือสาร ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 

5 ข้อ พบว่าคะแนนอยู่ในระดับ 87.74 ดงันั้นส่ิงท่ีควรพฒันาในปีต่อไป คือ  

1. ควรพัฒนาการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลสาธารณชนควรรบัทราบอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย 

ไม่ซับซ้อนและมีช่องทางหลากหลาย  

 

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน คะแนน มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่าน

ติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อย

เพียงใด 

- เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 

- มีช่องทางหลากหลาย 

84.56 1.ส่วนงาน/

หน่วยงาน เผยแพร่

ผลงานหรือข้อมูลที่

สาธารณชนควร

รับทราบอย่าง

ชัดเจน และจดัมี

ช่องทางการ

ส่ือสารหลากหลาย 

เข้าถึงง่าย ไม่

ซับซ้อน 

 

นักวิชาการ

คอมพิวเตอร์ 

E7 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการเผยแพร่

ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควร

รับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

82.11 

E8 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีชอ่งทางรับ

ฟังค าติชมหรอืความคิดเห็นเกีย่วกับ

การด าเนินงาน/การให้บรกิาร หรือไม ่

95.18 

E9 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการชี้แจงและ

ตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัย

เกี่ยวกบัการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน 

มากน้อยเพียงใด 

83.72 

E10 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีชอ่งทางให้ผู้

มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของ

เจ้าหน้าทีใ่นหน่วยงานหรือไม่ 

93.12 

 



ผลการประเมนิ ตัวช้ีวัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการท างาน E11-E15 (คะแนนรวม  85.69) 

ผลการประเมินพบว่า ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน ประกอบด้วยข้อค าถาม

จ านวน 5 ข้อ พบว่าคะแนนอยู่ในระดับ 85.69 ดังนั้นส่ิงที่ควรพัฒนาในปีต่อไป คือ 

1. พัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการหน่วยงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อปรับปรุงการด าเนินงาน การให้บริการให้เกิดความโปร่งใส 

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน คะแนน มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ทา่นติดต่อ มี

การปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/

การให้บริการให้ดีขึ้นมากนอ้ยเพียงใด 

83.26 จัดใหม้ีช่องทาง

การประเมินความ

พึงพอใจในการรับ

บริการหรือการ

ปฏบิัติงาน เพ่ือน า

ผลการประเมนิมา

ปรบัปรุงการ

ให้บริการหรือการ

ปฏบิัติงานนั้น 

นักวิชาการ

คอมพิวเตอร์ 

E12 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุง

วิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การ

ให้บริการดีขึน้ มากน้อยเพียงใด 

81.88 

E13 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มกีารน า

เทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/การ

ให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว

มากข้ึน หรือไม่ 

96.56 

E14 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้

ผู้รับบรกิาร ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการ

ปรบัปรุงพัฒนาการด าเนนิงาน/การ

ให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มาก

น้อยเพียงใด 

80.28 

E15 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุง

การด าเนินงาน/การให้บรกิาร ให้มี

ความโปร่งใสมากข้ึน มากน้อยเพียงใด 

86.47 

 

  



ผลการประเมิน การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 

(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 

 

ผลการประเมนิ ตัวช้ีวัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล O1-O33 (คะแนนรวม 92.42) 

ผลการประเมินพบว่า ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวช้ีวัดย่อย (33 ข้อมูล) 

พบว่าคะแนนอยู่ในระดับ 92.42  

 

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน คะแนน มาตรการ 

O1 โครงสร้าง 92.42  

O2 ข้อมูลผู้บริหาร  

O3 อ านาจหน้าท่ี  

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือ

แผนพัฒนาหน่วยงาน 

 

O5 ข้อมูลการติดต่อ  

O6 กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง  

O7 ข่าวประชาสัมพันธ ์  

O8 Q&A  

O9 Social Network  

O10 แผนด าเนินงานประจ าป ี  

O11 รายงานการก ากับติดตามการ

ด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 

เตือน 

ระบุข้อมูลเพ่ิมเตมิเกี่ยวกบัสถานะ

ความก้าวหน้า/ผลการด าเนินงานของแต่ละ

โครงการ/กจิกรรม 

O12 รายงานผลการด าเนนิงาน

ประจ าป ี

 

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการ

ปฏบิัติงาน 

 

O14 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ เพ่ิมเติมการอธิบายขั้นตอนการให้บริการตั้งแต่

ต้นจนจบ 

O15 ข้อมูลเชิงสถติิการให้บริการ  

O16 รายงานผลการส ารวจความ

พึงพอใจการให้บรกิาร 

 



ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน คะแนน มาตรการ 

O17 E-Service  

O18 แผนการใชจ้่ายงบประมาณ

ประจ าป ี

แนบการเข้าถงึข้อมูลในแตล่ะ URL ของหน้าเว็บ

หลัก 

O19 รายงานการก ากับติดตามการ

ใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 

เดือน 

O20 รายงานผลการใช้จ่าย

งบประมาณประจ าป ี

O21 แผนการจัดซ้ือจัดจ้างหรือ

แผนการจัดหาพัสดุ 

O22 ประกาศต่าง ๆ เกีย่วกับการ

จัดซ้ือ จัดจ้างหรือการจัดหา

พัสดุ 

 

O23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือ

การจัดหาพัสดุรายเดือน 

1. แนบการเขา้ถึงข้อมูลในแต่ละ URL ของหน้า

เว็บหลัก 

2. กรณีไมม่ีการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือนให้

เพ่ิมเติมการเผยแพรไ่ม่มีการจัดซ้ือจัดจา้งใน

เดือนนัน้ หรือให้ระบุว่าอยู่ระหว่างด าเนนิการ  

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หรือการจัดหาพัสดุประจ าป ี

1. แนบการเขา้ถึงข้อมูลในแต่ละ URL ของหน้า

เว็บหลัก 

2. ระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะใน

รายงานผล 

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากร

บุคคล 

 

O26 การด าเนินการตามนโยบาย

การบริหารทรัพยากรบุคคล 

เพ่ิมเติมรายละเอียด การด าเนินการของ

หน่วยงานท่ีสอดรับตามนโยบายหรือแผนการ

บริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล ป ีพ.ศ. 

2565 ให้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 



ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน คะแนน มาตรการ 

O28 รายงานผลการบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประจ าป ี

 

O29 แนวปฏบิัติการจัดการเรื่อง

ร้องเรียนการทุจริต 

 

O30 ช่องทางแจงเร่ืองร้องเรยีนการ

ทุจริต 

 

O31 ข้อมูลเชิงสถติิเรื่องร้องเรียน

การทจุรติประจ าป ี

กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียน ควรระบุเผยแพรว่่าไม่มี

เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ในช่วงระยะเวลาตามองค์ประกอบข้อมูลที่

ก าหนด ให้ชัดเจนย่ิงข้ึน 

O32 ช่องทางการรบัฟังความ

คิดเห็น 

 

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมี

ส่วนร่วม 

 

 

ผลการประเมิน ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทจุรติ O34-O43 (คะแนนรวม 100) 

 ผลการประเมนิพบว่า ตัวชี้วดัท่ี 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วดัย่อย (10 

ข้อมูล) พบว่าคะแนนอยู่ในระดับ 100 ผ่านการประเมิน 

 

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน คะแนน มาตรการ 

O34 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 100  

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บรหิาร  

O36 การประเมินความเส่ียงการ

ทุจริต ประจ าป ี

 

O37 การด าเนินการเพื่อจัดการ 

ความเส่ียงการทุจริต 

 

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรม

องค์กร 

 



ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน คะแนน มาตรการ 

O39 แผนปฏิบตัิการปองกันการ

ทุจริต 

 

O40 รายงานการก ากับติดตามการ

ด าเนินการป้องกันการทุจริต 

รอบ 6 เดือน 

 

 


