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มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส านักงานอธิการบดี 

แบบวัดการรับรูข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีภายใน 

 

ผลการประเมิน ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ (I1-I6) 

ผลการประเมินพบว่า ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

ดังนัน้สิ่งที่ควรตอ้งปรับปรุง คือ 

1. เพิ่มมาตรการก ากับให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือก

ปฏิบัติ ก ากับติดตามการท างานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานว่ามีการติดต่อ ปฏิบัติงาน และให้บริการแก่

ประชาชนเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด ให้ตรวจสอบว่าประเด็นการปฏิบัติงานให้บริการแก่ผูอ้ื่น

ว่าเป็นไปตามขั้นตอนหรือระยะเวลาที่ก าหนดมากน้อยเพียงใด ให้ตรวจสอบว่าบุ คลากรในหน่วยงาน 

ปฏิบัติงาน/ให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อย

เพียงใด ปรับปรุงการด าเนนิงาน/การใหบ้ริการให้มคีวามโปร่งใสมากขึ้น ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานหรอืข้อมูล

ที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจนมากขึ้นเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น เพิ่มการปรับปรุง

วิธีการ และขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการใหด้ีขึน้ ส่งเสริมการท างานที่ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชน

และส่วนรวมเป็นหลัก 

2. เพิ่มมาตรการก ากับติดตามการท างานของเจา้หนา้ที่ของหน่วยงานในการท างานอย่างตรงไปตรงมา 

ไม่ปิดบังหรอืบิดเบือนข้อมูล  

3. พึงใหค้วามส าคัญกับการพัฒนาพฤติกรรมการมุ่งเน้นผลส าเร็จของงาน การให้ความส าคัญกับงาน

มากกว่าธุระส่วนตัว และความพร้อมรับผิดรับชอบหากความผิดพลาดเกิดจากตนเองของบุคลากรใน

หนว่ยงานมากขึ้น 

 

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน มาตรการ 

I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มา

ติดตอ่ ตามประเด็นดังตอ่ไปนี ้มากน้อยเพียงใด 

- โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด 

- โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

1. ก าหนดขั้นตอนการให้บริการ 

หรอืการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และ

ปฏิ บั ติ ต่ อผู้ ม า รั บบริ ก าร  ตาม

ขั้นตอนอย่างเท่าเทียม 

2. จัดท าคู่มอืการให้บริการ I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ ให้บริการแก่ผู้มา

ติดต่อทั่วๆ ไป กับผู้มาติดต่อ ที่รู้จักเป็นการส่วนตัวเท่าเทียมกัน 

มากน้อย เพียงใด 

 

 

 



ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน มาตรการ 

I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมใน การปฏิบัติงาน

ตามประเด็นดังตอ่ไปนี ้อย่างไร 

- มุ่งผลส าเร็จของงาน 

- ให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว 

- พร้อมรับผดิชอบ หากความผดิพลาดเกิด จากตนเอง 

I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้

มาติดต่อเพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือ

ให้บริการ หรอืไม่ 

- เงิน 

- ทรัพย์สิน 

- ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา 

การรับความบันเทิง เป็นต้น 

I5 นอกเหนอืจากการรับจากญาติหรอืจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาส

ต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม

หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว บุคลากรใน

หนว่ยงานของท่านมกีารรับสิ่งดังต่อไปนีห้รอืไม่ 

- เงิน 

- ทรัพย์สิน 

- ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา 

การรับความบันเทิง เป็นต้น 

I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้  แก่

บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและ

คาดหวังให้มกีารตอบแทนในอนาคต หรอืไม่ 

- เงิน 

- ทรัพย์สิน 

- ประโยชน์อื่นๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การอ านวยความ

สะดวกเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น 

 

 

 

 

 



ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ (I7-I12)  

ผลการประเมินพบว่า ตัวชีว้ัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 

ดังนัน้สิ่งที่ควรตอ้งปรับปรุง คือ 

1. สง่เสริมการประชาสัมพันธ์และใหข้้อมูลเกี่ยวกับแผนการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 

มากขึ้นและเพิ่มมาตรการชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยจากประชาชนเกี่ยวกับการด าเนินงานให้

ชัดเจนมากขึ้น ส่งเสริมให้หน่วยงานเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเพิ่ม

การให้สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน เพิ่มกลไกก ากับให้หน่วยงาน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงความคุ้มค่า 

และไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ 

2. เพิ่มกลไกก ากับหน่วยงาน โดยให้มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหา พัสดุ และการตรวจรับพัสดุที่

โปร่งใสตรวจสอบได้ ไม่เอือ้ประโยชน์ใหผู้ป้ระกอบการรายใดรายหนึ่ง 

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน มาตรการ 

I7 
ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน   

ของท่าน มากน้อยเพียงใด 

1. หน่วยงาน เผยแพร่แผนการใช้จ่าย

งบประมาณให้บุคลากรภายใน

หนว่ยงานได้รับทราบและจัดใหม้ี

ช่องทางในการตรวจสอบการใช้จ่าย

งบประมาณของหน่วยงาน 

2.พัฒนาระบบงบประมาณให้มี 

การเปิดเผยข้อมูลและสร้างการมีสว่น

ร่วมในกระบวนการ งบประมาณของ

ทุกหน่วยงานตั้งแต่เริ่มจัดท าค าขอ

งบประมาณ 

จนถึงการใช้งบประมาณและ

ประเมินผลการใช้งบประมาณ 

3 . เพิ่มช่องทางให้สามารถตรวจสอบ/

แสดงความแจ้งเบาะแสเมื่อพบว่า 

กระบวนกางบประมาณหรือมีการใช้

จา่ยงบประมาณที่ส่อถึง 

การทุจริต ยกตัวอย่างเช่นช่องทาง

ออนไลน์ กล่องขอ้ความถามตอบ เป็น

ต้น 

I8 

หนว่ยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านงึถึงประเด็น

ดังตอ่ไปนี ้มากน้อยเพียงใด 

- คุ้มค่า 

- ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้ 

I9 
หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว           

กลุ่ม หรอืพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

I10 

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจา่ยเงินทีเ่ป็นเท็จ เช่น ค่า

ท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรอืค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อย

เพียงใด 

I11 

หนว่ยงานของท่าน มีการจัดซือ้จัดจา้ง/การจัดหาพัสดุ และการ

ตรวจรบัพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี ้มากน้อยเพียงใด 

- โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

- เอื้อประโยชน์ใหผู้ป้ระกอบการรายใดรายหนึ่ง 

I12 

หนว่ยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีสว่นร่วมในการ

ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณตามประเด็นดังตอ่ไปนี ้มาก

น้อยเพียงใด 

- สอบถาม 

- ทักท้วง 

-ร้องเรียน 

 



ผลการประเมินตัวชี้วัดท่ี 3 การใช้อ านาจ I13-I18   

ผลการประเมินพบว่า ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

ดังนัน้สิ่งที่ควรตอ้งปรับปรุง คือ 

1. ส่งเสริมให้มีการมอบหมายงานตามต าแหนง่หนา้ที่จากผูบ้ังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 

2. ส่งเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง 

3. พัฒนากระบวนการการคัดเลือกผู้เข้ารับ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา 

อย่างเป็นธรรม 

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน มาตรการ 

I13 ท่านได้รับมอบหมายงานตามต าแหน่งหน้าที่จาก ผู้บังคับบัญชา

อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

1. ผู้อ านวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน 

ก าหนดแนวทางการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและปฏิบัติต่อ

บุ คลากรภาย ในอย่ า ง เป็นธรรม 

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับ

คุณภาพของผลงาน 

 

 

 

 

 

 

I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตาม ระดับคุณภาพของ

ผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

I15 ผูบ้ังคับบัญชาของท่าน มกีารคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

การศกึษาดูงาน หรอืการให้ทุนการศกึษา อย่างเป็นธรรม มากน้อย

เพียงใด 

I16 ท่านเคยถูกผู้บั งคับบัญชาสั่ งการให้ท าธุ ระส่วนตัวของ

ผูบ้ังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 

I17 ท่านเคยถูกผูบ้ังคับบัญชาสั่งการใหท้ าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรอืมีความเสี่ยง

ต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด 

I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่านมีลักษณะ

ดังตอ่ไปนี ้มากน้อยเพียงใด 

- ถูกแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ 

- มีการซื้อขายต าแหนง่ 

- เอือ้ประโยชน์ใหก้ลุ่มหรอืพวกพ้อง 

 

ผลการประเมินตัวชี้วัดท่ี 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ (I19-I24)  

ผลการประเมินพบว่า ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ             

ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ ดังนัน้สิ่งที่ควรตอ้งปรับปรุง คือ 

- เพิ่มการอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้

ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานในการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ที่ถูกต้อง เพิ่มการก ากับติดตาม ถ้ามีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงาน 

ต้องมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง เพิ่มมาตรการก ากับดูแลและตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของราชการ           

เพื่อป้องกันไม่ใหม้ีการน าไปใช้ประโยชน์สว่นตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 



 

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน มาตรการ 

I19 

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ

ไปเป็นของส่วนตัว หรือน าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อย

เพียงใด 

1. หน่วยงานแจ้งขั้นตอนการขอ

อ นุ ญ า ต เ พื่ อ ยื ม ทรั พย์ สิ นของ

มหาวิทยาลัยไปใช้ปฏิบัติงานให้ 

รับทราบอย่างทั่วถึงและก ากับดูแล

ตรวจสอบการใ ช้ทรัพย์สิ นของ

มหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I20 
ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้

ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่านมคีวามสะดวก มากน้อยเพียงใด 

I21 

ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน 

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง 

มากน้อยเพียงใด 

I22 

บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สินของราชการ

ไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน 

มากน้อยเพียงใด 

I23 
ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของ ท่านเกี่ยวกับการใช้

ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องมากน้อยเพียงใด 

I24 

หนว่ยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้

ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ใหม้ีการน าไปใช้ประโยชน์

ส่วนตัวกลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

 

 

ผลการประเมินตัวชี้วัดท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต (I25 -I30)  

ผลการประเมินพบว่า ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ผา่นเกณฑ์

การประเมนิ ดังนัน้สิ่งที่ควรต้องปรับปรุง คือ 

1. แก้ไขปัญหาการทุจริตในหนว่ยงานอย่างจริงจัง 

2. สร้างช่องทางการร้องเรียน การติดตามผลการร้องเรียน และสร้างความมั่นใจในการจัดการ       

การทุจริต ตลอดจนปกป้องผูก้ระท าการรอ้งเรียน  

3. ส่งเสริมให้มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน              

ไปปรับปรุงการท างาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหนว่ยงาน 

4. เพิ่มมาตรการส่งเสริมให้หน่วยงาน มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบการทุจริต และ

ลงโทษทางวินัยอย่างจริงจังเมื่อพบการทุจริต 

5. ส่งเสริมการเผยแพร่ขอ้มูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และเพิ่มช่องทางที่หลากหลายมากขึน้ 



ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน มาตรการ 

I25 
ผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความส าคัญกับการ

ต่อตา้นการทุจริต มากน้อยเพียงใด 

1. จัดให้มีช่องทางเพื่อให้ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียภายในสามารถแจ้งเบาะแส

อันควรสงสัย   โดยมีมาตรการ

คุ้มครองผู้ร้องเรียนข้อมูลของผู้

ร้องเรียนจะต้องถูก 

เก็บรักษาไว้เป็นความลับ และมีการ

ติดตามรายงานสามารถติดตามผล

การรอ้งเรียนได้ 

2. ผูอ้ านวยการกล่าวแสดงเจตจ านง

สุ จริต ในการประ ชุมประชาคม

พนักงาน 

3. หน่วยงานภายในน าผลจากการ

ตรวจสอบไปปรับปรุงและพัฒนา

งาน 

4.หน่วยงานสร้ างการรับ รู้ ของ

บุคลากรต่อการแก้ไขปัญหาการ

ทุจรติของหน่วยงาน 

 

I26 

หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการ ดังต่อไปนีห้รือไม่ 

- ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

ให้มปีระสิทธิภาพ 

- จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติของ

หนว่ยงาน 

I27 
ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับ การแก้ไข          

มากน้อยเพียงใด 

I28 

หนว่ยงานของท่าน มีการด าเนินการดังต่อไปนีต้่อการทุจรติใน

หนว่ยงาน มากน้อยเพียงใด 

- เฝ้าระวังการทุจริต 

- ตรวจสอบการทุจริต 

- ลงโทษทางวินัย 

I29 

หนว่ยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่าย

ตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหนว่ยงาน ไปปรับปรุงการ

ท างาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงานมาก นอ้ยเพียงใด 

I30 

หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่เกิดขึ้นในหนว่ยงานของ

ท่าน ท่านมีความคิดเห็นตอ่ประเด็นดังตอ่ไปนี ้อย่างไร 

- สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่าง สะดวก 

- สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ 

- มั่นใจว่าจะมีการด าเนินการอย่าง ตรงไปตรงมา 

- มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อ ตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการประเมิน แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีภายนอก 

(External Integrity and Transparency : EIT) 

ผลการประเมิน ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการด าเนินงาน E1-E5  

ผลการประเมินพบว่า ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ พบว่าคะแนน

อยู่ในระดับ ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ ดังนัน้สิ่งที่ควรพัฒนาในปีตอ่ไป คือ 

1. เผยแพร่ขัน้ตอนการบริการให้สาธารณชนรับทราบอย่างชัดเจน 

2. พัฒนาการด าเนินงาน/การใหบ้ริการของหนว่ยงาน โดยเปิดโอกาสใหผู้ร้ับบริการ ผูม้าติดตอ่หรอืผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีสว่นร่วมเพื่อปรับปรุงการด าเนนิงาน การบริการให้เกิดความโปร่งใส 

3 มกีารปรับปรุงวธิีการและขั้นตอนการท างานให้ดีขึ้น 

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน มาตรการ 

E1 เจ้าหน้าที่ของหนว่ยงานที่ท่านติดตอ่ ปฏิบัติงาน/ 

ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังตอ่ไปนี ้มากน้อย 

เพียงใด 

- โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด 

- โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

1.หนว่ยงานปฏิบัติตอ่ผู้มีส่วนได้เสีย

ภายนอกตามขั้นตอนอย่างเท่าเทียม 

และจัดให้มีช่องทางการประเมิน

ความพึงพอใจในการรับบริการหรือ

การปฏิบัติงาน เพื่อน าผลการ

ประเมินมาปรับปรุงการให้บริการ

หรอืการปฏิบัติงานนั้น 

E2 เจ้าหน้าที่ของหนว่ยงานที่ท่านติดตอ่ ปฏิบัติงาน/ 

ให้บริการแก่ท่าน กับผูม้าติดต่ออื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกัน 

มากน้อยเพียงใด 

E3 เจ้าหน้าที่ของหนว่ยงานที่ท่านติดตอ่ ให้ขอ้มูลเกี่ยวกับ 

การด าเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่ 

ปิดบังหรอืบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด 

E4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของ 

หนว่ยงานที่ท่านติดตอ่ร้องขอให้จา่ยหรือให้สิ่งดังตอ่ไปนี้ 

เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรอื 

ให้บริการ หรือไม่ 

- เงิน 

- ทรัพย์สิน 

- ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เชน่ การลดราคา 

การให้ความบันเทิง เป็นต้น 

E5 หนว่ยงานที่ท่านติดตอ่ มกีารด าเนินงาน โดยค านึงถึง 

ประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อย 

เพียงใด 

 



ผลการประเมิน ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพในการสื่อสาร E6-I10  

ผลการประเมินพบว่า ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพในการสื่อสาร ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ พบว่า

คะแนนอยู่ในระดับ ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ ดังนัน้สิ่งที่ควรพัฒนาในปีตอ่ไป คือ 

- ควรพัฒนาการเผยแพร่ผลงานหรอืข้อมูลสาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน เข้าถึงงา่ย           ไม่

ซับซ้อนและมีช่องทางหลากหลาย 

 

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน มาตรการ 

E6 การเผยแพรข่้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะ 

ดังตอ่ไปนี ้มากน้อยเพียงใด 

- เข้าถึงงา่ย ไม่ซับซ้อน 

- มีช่องทางหลากหลาย 

1.หนว่ยงาน เผยแพร่ผลงานหรอื

ข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ

อย่างชัดเจน และจัดมช่ีองทางการ 

สื่อสารหลากหลาย เข้าถึงง่าย ไม่

ซับซ้อน 

2.ส่วนงาน/หนว่ยงาน ร่วมกัน

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสว่นได้เสีย

ภายนอกที่มารับบริการ เข้าระบบ

ประเมิน ITAS ให้ได้ตามจ านวนที่

ก าหนด 

3.ปรับปรุงเว็บไซต์หน่วยงานให้

เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 

E7 หนว่ยงานที่ท่านติดตอ่ มกีารเผยแพร่ผลงานหรอืข้อมูล 

ที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อย 

เพียงใด 

E8 หนว่ยงานที่ท่านติดตอ่ มช่ีองทางรับฟังค าติชมหรอื 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ 

หรอืไม่ 

E9 หนว่ยงานที่ท่านติดตอ่ มกีารช้ีแจงและตอบค าถาม เมื่อ 

มีขอ้กังวลสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน 

มากน้อยเพียงใด 

E10 หนว่ยงานที่ท่านติดตอ่ มช่ีองทางให้ผูม้าติดตอ่ร้องเรียน 

การทุจริตของเจา้หนา้ที่ในหน่วยงานหรอืไม่ 

 

ผลการประเมิน ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการท างาน E11-E15  

ผลการประเมินพบว่า ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ พบว่า 

คะแนนอยู่ในระดับ ต่ ากว่าเกณฑก์ารประเมนิ ดังนัน้สิ่งที่ควรพัฒนาในปีตอ่ไป คือ 

- พัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการหน่วยงาน โดยเปิดโอกาสใหผู้ร้ับบริการ ผูม้าติดตอ่หรอืผู้มีส่วน

ได้สว่นเสียเข้าไปมีสว่นร่วมเพื่อปรับปรุงการด าเนนิงาน การให้บริการใหเ้กิดความโปร่งใส 

 



ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน มาตรการ 

E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดตอ่ มกีารปรับปรุง 

คุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดขีึน้มากน้อย 

เพียงใด 

1. จัดใหม้ีช่องทางการประเมินความ

พึงพอใจในการรับบริการหรอืการ

ปฏิบัติงาน เพื่อน าผลการประเมิน

มาปรับปรุงการให้บริการหรอืการ

ปฏิบัติงานนั้น 

E12 หนว่ยงานที่ท่านติดตอ่ มกีารปรับปรุงวธิีการและ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น มากน้อย 

เพียงใด 

E13 หนว่ยงานที่ท่านติดตอ่ มกีารน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ 

ด าเนนิงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว 

มากขึ้น หรอืไม่ 

E14 หนว่ยงานที่ท่านติดตอ่ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มา 

ติดตอ่ หรือผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีสว่นร่วมในการ 

ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การใหบ้ริการของ 

หนว่ยงานได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

E15 หนว่ยงานที่ท่านติดตอ่ มกีารปรับปรุงการด าเนินงาน/ 

การให้บริการ ใหม้ีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อย 

เพียงใด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการประเมิน การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 

(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 

ผลการประเมิน ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล E11-E15 (คะแนนรวม 95.98) 

ผลการประเมินพบว่า ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) พบว่าคะแนนอยู่

ในระดับ 96.97 ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 

ข้อเสนอแนะในปี พ.ศ.2564 

-ไม่ม-ี 

  

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน คะแนน มาตรการ 

O1 โครงสรา้ง 96.97 1. ปรับปรุงระบบสารสนเทศในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลตามเกณฑ์การประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนนิงาน (UP ITA) ของมหาวิทยาลัย 

2.ให้หนว่ยมีสว่นร่วมในการเปิดเผย

ข้อมูลมากยิ่งขึน้ 

3. จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนินงาน (UPITA) ของมหาวิทยาลัย 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร 

O3 อ านาจหน้าที่ 

O4 แผนยุทธศาสตรห์รอืแผนพัฒนาหน่วยงาน 

O5 ข้อมูลการติดต่อ 

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 

O8 Q&A 

O9 Social Network 

O10 แผนด าเนินงานประจ าปี 

O11 รายการก ากับติดตามการด าเนินงาน

ประจ าปี รอบ 6 เดือน 

O12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 

O13 คู่มอืหรอืมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

O14 คู่มอืมาตรฐานการให้บริการ 

O15 ขอ้มูลเชงิสถิติการให้บริการ 

O16 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการ

ให้บริการ 

O17 E-Service 

O18 แผนการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปี 

O19 รายงานการก ากับติดตามการใชจ้่าย

งบประมาณ รอบ 6 เดือน 

O20 รายงานผลการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปี 



 

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน คะแนน มาตรการ 

O21 แผนการจัดซื้อจัดจา้งหรอืแผนการจัดหา

พัสดุ 

 

 

O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง

หรอืการจัดหาพัสดุ 

O23 สรุปผลการจัดซือ้จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

รายเดือน 

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจา้งหรอืการจัดหา

พัสดุประจ าปี 

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

O26 การด าเนินการตามนโยบายบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคล 

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคลประจ าปี 

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการ

ทุจรติ 

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจรติ 

O31 ข้อมูลเชิงสถิตเิรื่องรอ้งเรียนการทุจริต

ประจ าปี 

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 

O33 การเปิดโอกาสใหเ้กิดการมีส่วนรว่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการประเมิน ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต O34-O43 (คะแนนรวม 95.98 คะแนน) 

ผลการประเมินพบว่า ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (10 ข้อมูล) พบว่า

คะแนน อยู่ในระดับ 95 คะแนนผ่านเกณฑก์ารประเมนิ 

ข้อเสนอแนะในปี พ.ศ.2564  

-ไม่ม-ี 

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน คะแนน มาตรการ 

O34 เจตจ านงสุจริตของผูบ้ริหาร 95 1. ผู้อ านวยการแสดงเจตจ านง 

สุจรติในการประชุมประชาคมพนักงาน

มหาวิทยาลัย / คณบดีกล่าวแสดง

เจตจ านงสุจริตในการประชุมบุคลากร

ของคณะ 

2. สื่อสารนโยบาย มาตรการส่งเสริม

คุณธรรมและความโปร่งใสในหนว่ยงาน 

เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบอย่างทั่วถึง 

3. สรา้งความตระหนักด้านการมี

คุณธรรมและความโปร่งใสใหแ้ก่ผู้บริหร

และบุคลากรในหนว่ยงาน 

O35 การมสี่วนรว่มของผูบ้ริหาร 

O36 การประเมนิความเสี่ยงการทุจรติ 

O37 การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง      

การทุจริต 

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ 

O40 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการ

ป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน 

O41 รายงานผลการด าเนินการป้องกัน การ

ทุจรติประจ าปี 

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ

โปร่งใสภายในหนว่ยงาน 

O43 การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริม

คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหนว่ยงาน 

 


