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 จากผลการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองบริหารงานวิจ ัยมีคะแนนในภาพรวม  

88.32 คะแนน ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ได้ผลประเมินระดับ A  ซึ่งมีผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้น

เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการดำเนินงาน 82.12 คะแนน ได้ผลการประเมินระดับ B 
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับหน่วยงาน กองบริหารงานวิจัย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้คะแนนในภาพรวม 88.32 คะแนน ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 

ได้ผลประเมินระดับ A ซึ่งมีผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์การประเมิน 85 คะแนน  

เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดที่มีคะแนนสูงสุด ได้ผลประเมินระดับ A ได้แก่ตัวชี้วัด  

การปฏิบัติหน้าที่ 94.97 คะแนน ,การเปิดเผยข้อมูล 93.94 คะแนน ,การใช้อำนาจ 92.99 คะแนน ,การใช้

งบประมาณ 92.57 คะแนน ,คุณภาพการดำเนินงาน 91.43 คะแนน ,การแก้ไขปัญหาการทุจริต 90.28 

คะแนน ,ประสิทธิภาพการสื่อสาร 90.03 คะแนน ,การใช้ทรัพย์สินของราชการ 88.54 คะแนน ,การ

ปรับปรุงระบบทำงาน 88.20 คะแนน ตามลำดับ 
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ส่วนตัวชี้วัดที่มีคะแนนต่ำสุด ได้ผลคะแนนระดับ B ได้แก่ การป้องกันการทุจริต 75.00 คะแนน  

ดังนั้นผลการประเมินของกองบริหารงานวิจัย จะมีผลประเมินในระดับที่ผ่านเกณฑ์ แต่ยังพบจุดที่

ควรปรับปรุงในเรื่องของ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต พบว่ามีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ ชี้ให้เห็นว่า

หน่วยงานยังไม่แสดงช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และการเปิดเผย 

ผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ และยังขาดการ  เสริมสร้าง

วัฒนธรรมองค์กร และแผนป้องกันการทุจริต มาตรการการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน และการกำกับ

ติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน 

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังกล่าว จ ึงนำผล  

การวิเคราะห์มากำหนดเป็นมาตรการและแนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม   

และความโปร่งใสภายในหน่วยงานได้นำไปปรับปรุงกระบวนการดังนี้ 
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คะแนนตามตัวชี้วัด 

 

คะแนนภาพรวมกองบริหารงานวิจัย 88.32 คะแนน 

ระดับผลการประเมิน : A 

 

กรอบประเมิน ลำดับ ตัวชี้วัด คะแนน 
ค่าเฉลี่ย 

กรอบประเมิน 

IIT (30 คะแนน) 1 การปฏิบตัิหน้าที่  94.97 27.56 

2 การใช้งบประมาณ  92.57 

3 การใช้อำนาจ  92.99 

4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  88.54 

5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  90.28 

EIT (30 คะแนน) 6 คุณภาพการดำเนินงาน  91.43 26.97 

7 ประสทิธิภาพการสื่อสาร  90.03 

8 การปรับปรุงระบบการทำงาน  88.20 

OIT (40 คะแนน) 9 การเปิดเผยข้อมูล  93.94 33.79 

10 การป้องกันการทุจริต  75.00 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส กองบริหารงานวิจัย พ.ศ. 2565 6 

 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน 

1. เพิ ่มมาตรการกำกับให้เจ้าหน้าที ่ของหน่วยงานให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน  

โดยไม่เลือกปฏิบัติ กำกับติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานว่ามีการติดต่อ 

ปฏิบัติงาน และให้บริการแก่ประชาชนเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด ให้ตรวจสอบ

ว่าประเด็นการปฏิบัติงานให้บริการแก่ผู้อื ่นว่าเป็นไปตามขั้นตอนหรือระยะเวลาที่กำหนด  

มากน้อยเพียงใด ให้ตรวจสอบว่าบุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการ  

แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

ปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการให้มีความโปร่งใสมากขึ้น ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงาน

หรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจนมากขึ้นเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 

หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการ

ของหน่วยงานให้ดีขึ ้น เพิ่มการปรับปรุงวิธีการและ ขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการ 

ให้ดีขึ้น ส่งเสริมการทำงานที่คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 

2. เพิ ่มมาตรการกำกับติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที ่ของหน่วยงานในการทำงานอย่าง

ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 

3. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี ่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

ของหน่วยงานของท่านมากขึ้นและเพิ่มมาตรการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัย

จากประชาชนเกี ่ยวกับการดำเนินงานให้ชัดเจนมากขึ ้น ส่งเสริมให้หน่วยงานของท่าน  

เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเพิ่มการให้สอบถาม 

ทักท้วง ร้องเรียน เพิ่มกลไกกำกับให้หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึง  

ความคุ้มค่า และไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

4. เพิ ่มกลไกกำกับหน่วยงานของท่าน โดยให้มีการจัดซื ้อจัดจ้าง/การจัดหา พัสดุ และการ  

ตรวจรับพัสดุที่โปร่งใสตรวจสอบได้ ไม่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง  

5. พึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาพฤติกรรมการมุ่งเน้นผลสำเร็จของงาน การให้ความสำคัญ  

กับงานมากกว่าธุระส่วนตัว และความพร้อมรับผิดรับชอบหากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง

ของบุคลากรในหน่วยงานของท่านมากขึ้น 

6. ส่งเสริมให้มีการมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จาก ผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 

7. ส่งเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง 
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8. พัฒนากระบวนการการคัดเลือกผู้เข้ารับ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศกึษา

อย่างเป็นธรรม 

9. เพิ่มการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ  

ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงาน

ของท่านในการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพิ ่มการกำกับติดตาม ถ้ามีการขอยืม

ทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ต้องมีการขออนุญาต

อย่างถูกต้อง เพิ่มมาตรการกำกับดูแลและตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกัน

ไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 

10. แก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่านอย่างจริงจัง 

11. สร้างช่องทางการร้องเรียน การติดตามผลการร้องเรียน และสร้างความมั่นใจในการจัดการ

การทุจริต ตลอดจนปกป้องผู้กระทำการร้องเรียน  

12. ส่งเสริมให้มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  

ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

13. เพิ่มมาตรการส่งเสริมให้หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบ 

การทุจริต และลงโทษทางวินัยอย่างจริงจังเมื่อพบการทุจริต 

14. ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และเพิ่มช่องทางที่หลากหลาย

มากขึ้น 
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ผลการประเมิน แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

(Internal Integrity and Transparency : IIT) 

ผลการประเมิน ตัวชี้วัดที ่1 การประปฏิบัติหน้าท่ี I1 - I6 (คะแนนรวม 94.97)  

ผลการประเมินพบว่า ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ พบว่าคะแนนอยู่ในระดับ 

94.97 ดังนั้นสิ่งที่ควรตอ้งปรับปรุง คือ 

1. ควรปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาตดิต่อทุกคนอย่างเท่าเทยีม  

2. หน่วยงานควรมีคู่มือการให้บรกิาร คู่มือการปฏิบัติงาน มีผังขั้นตอนการให้บริการ การปฏิบัติงานที่ชัดเจน และ

เผยแพร่แก่ผูม้ารับบริการและสาธารณะชนผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่าง ๆ  

3. มีกระบวนการรับเรื่อง ส่งเรื่องตามลำดับงานมาก่อนหลังและเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  

4. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานของ หน่วยงานตามเป้าหมายที่กำหนดเพื่อมุ่งผลสำเร็จตาม KPI และมีการ 

ติดตามประเมินผลเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนา  

5. รักษามาตรฐานในการให้บริการในด้านต่าง ๆ ตามพันธกิจของหน่วยงาน 

ลำดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน มาตรการ 

I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการ 

แก่ผู้มาตดิต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด  

- โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด  

- โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 

1. กำหนดขั ้นตอนการให้บร ิการหร ือ 

การปฏิบัติงานอย่าง ชัดเจน และปฏิบัติ

ต ่อผ ู ้มาร ับบร ิการตามข ั ้นตอนอย่าง 

เท่าเทยีม  

2. จัดทำคู ่มือการให้บริการ คู ่มือการ

ปฏิบัติงาน มีผังขั ้นตอนการให้บริการ 

การปฏิบัติงานที่ ชัดเจน และเผยแพร่ 

แก ่ผ ู ้มาร ับบร ิการและสาธารณะชน 

ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น 

คู่มือการดำเนินการขอทุนวิจัย คู่มือการ

บริการวิชาการ เป็นต้น  

3. ดำ เน ินการตามแผนปฏ ิบ ั ต ิ ง าน

หน่วยงานตามเป้าหมายที่กำหนด เพื่อมุ่ง

ผลสำเร ็จตาม KPI และมีการติดตาม

ประเมินผลเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนา  

4. จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของ 

ผ ู ้ มาร ับบร ิการของหน ่ วยงานและ 

นำผลปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงาน/ 

I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบ ัต ิ /ให ้บร ิการ 

แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นส่วนตัว

เท่าเทยีมกัน มากนอ้ยเพียงใด 

I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการ 

ปฏิบัติงานตามประเด็นดังต่อไปนี ้อย่างไร  

- มุ่งผลสำเร็จของงาน  

- ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว  

- พรอ้มรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกดิจากตนเอง 

I4 บ ุคลกรในหน ่วยงานของท ่าน ม ีการเร ียกร ับส ิ่ ง 

ดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน 

การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่  

- เงิน  

- ทรัพย์สิน  
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ลำดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน มาตรการ 

 
- ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลด 

ราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 

การให ้บร ิการของหน่วยงานให้ด ีข ึ ้น  

เพิ่มการปรับปรุงวิธีการและ ขั้นตอนการ

ดำเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึน้  

5. ร ักษามาตรฐานในการให ้บร ิการ 

ในด้านต่าง ๆ เช่น การให้บริการด้านวิจัย 

การบริการวิชาการ เป็นต้น 

I5 ใ น ช่ ว ง เ ทศกาล ห ร ื อ ว า ร ะส ำ ค ั ญต ่ า ง  ๆ  ต า ม

ขนบธรรมเน ียม ประเพณีบ ุคลากรในหน ่วยงาน 

ของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ นอกเหนือจากการรับ

โดยธรรมจรรยา หรือไม่ 

- เงิน 

- ทรัพย์สิน 

- ประโยชน์อื่น ๆ ท่ีอาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลด

ราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 

I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้  

แก ่บ ุคคลภายนอกหร ือภาคเอกชน เพ ื ่ อสร ้ าง

ความสัมพันธ์ ที ่ด ีและคาดหวังให ้ม ีการตอบแทน 

ในอนาคต หรือไม่  

- เงิน  

- ทรัพย์สิน  

- ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลด 

ราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 
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ผลการประเมิน ตัวชี้วัดที ่2 การใชง้บประมาณ I7 - I12 (คะแนนรวม 92.57)  

ผลการประเมินพบว่า ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ พบว่าคะแนนอยู่ใน

ระดับ 92.57 ดังนั้นสิ่งที่ควรตอ้งปรับปรุง คือ  

1. การสร้างการรับรูเ้กี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงาน 

2. เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใชจ้่ายงบประมาณ  

3. ควรมีการกำกับติดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจา้งให้ถูกตอ้งตาม พรบ.จัดซื้อจัดจา้ง 

ลำดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน มาตรการ 

I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของ 

หน่วยงานของท่าน มากนอ้ยเพียงใด 

1. เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณให้

บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบและ

จัดให้ม ีช ่องทางในการตรวจสอบการ 

ใชจ้่ายงบประมาณของหน่วยงาน  

2. เพิ ่มช่องทางให้สามารถตรวจสอบ/

แสดงความคิดเห็น แจ้งเบาะแสเมื่อพบว่า

กระบวนการ งบประมาณหรือมีการใช้จ่าย

งบประมาณที่ส่อถึงการทุจริต ยกตัวอย่าง

เช่น ช่องทางออนไลน์ Web board ,กล่อง

ข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น 

I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึง 

ประเด็นดังต่อไปนี้ มากนอ้ยเพียงใด  

- คุม้ค่า  

- ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้ 

I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ 

ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากนอ้ยเพียงใด 

I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเง ินที่  

เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือ

ค่าเดินทาง ฯลฯ มากนอ้ยเพียงใด 

I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ 

และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อย 

เพียงใด  

- โปร่งใส ตรวจสอบได้  

- เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 

I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการ 

ตรวจสอบการใช ้จ ่ ายงบประมาณ ตามประเด็น 

ดังต่อไปนี ้มากนอ้ยเพียงใด  

- สอบถาม  

- ทักท้วง  

- รอ้งเรียน 
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ผลการประเมิน ตัวชี้วัดที ่3 การใช้อำนาจ I13 - I18 (คะแนนรวม 92.99)  

ผลการประเมินพบว่า ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ พบว่าคะแนนอยู่ในระดับ 

92.99 ดังนั้นสิ่งที่ควรตอ้งปรับปรุง คือ  

1. การกำหนดค่างานใหช้ัดเจนและเป็นธรรม  

2. พัฒนาบุคลากร 

ลำดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน มาตรการ 

I13 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มอบหมายงานแก่ท่านอย่าง 

เป็นธรรม มากนอ้ยเพียงใด 

1. ผู้บริหารทุกระดับ สื่อสาร เน้นย้ำ การ

ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม 

จริยธรรม และต่อต้านการทุจร ิตกับ

บุคลากรอย่างสม่ำเสมอ เช่น ในที่ประชุม

ประจำปี ประชุมประจำเดือน ประชุม

ผู้บริหาร โครงการ/กิจกรรม เป็นต้น  

2. การแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ โดยผู้นำ

องค์กร ที่จะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการ

สื่อสาร และเป็นผู้นำกิจกรรมเกี่ยวกับการ

สรา้งเสรมิความโปร่งใส คุณธรรม จรยิธรรม 

และต่อต้าน การทุจรติอย่างทั่วถึง  

3. จัดทำนโยบาย/ประกาศ เจตจำนง

สุจรติในการบริหารงาน  

4. ผู้บริหารทุกระดับประพฤติปฏิบัติเป็น

แบบอย่างที่ดี สอดคล้องกับพฤติกรรม

ตาม ว ัฒนธรรมความโปร ่งใส อย ่าง

เครง่ครัด  

5. หัวหน้าส่วนงาน/หน่วยงาน กำหนด

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน

อย่างชัดเจน และปฏิบัต ิต ่อบุคลากร

ภายในอย่างเป็นธรรมประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงาน 

I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับ 

คุณภาพของผลงาน มากนอ้ยเพียงใด 

I15 ผู ้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู ้เข้ารับการ 

ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา 

อย่างเป็นธรรม มากนอ้ยเพียงใด 

I16 ผู ้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั ่งการให้ท่านทำธุระ 

ส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากนอ้ยเพียงใด 

I17 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งการให้ท่านทำในสิ่งที่ไม่ 

ถูกตอ้งหรือมีความเสี่ยงต่อการทุจรติ มากนอ้ยเพียงใด 

I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะ 

ดังต่อไปนี ้มากนอ้ยเพียงใด  

- ถูกแทรกแซงจากผูม้ีอำนาจ  

- มีการซื้อขายตำแหน่ง  

- เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 
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ผลการประเมิน ตัวชี้วัดที ่4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ I19 - I24 (คะแนนรวม 88.54)  

ผลการประเมินพบว่า ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ พบว่าคะแนน

อยู่ในระดับ 88.54 ดังนั้นสิ่งที่ควรตอ้งปรับปรุง คือ  

1. จัดทำขั้นตอนการขออนุญาตการใชท้รัพย์สินของราชการ 

ลำดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน มาตรการ 

I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์ส ิน 

ของราชการไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่มหรือ

พวกพ้อง มากนอ้ยเพียงใด 

1. แจ้งข ั ้นตอนการขออนุญาตเพื ่อยืม

ทร ั พย ์ ส ิ น ของมหาว ิ ทยาล ั ย ไป ใช้

ปฏิบัติงานให้รับทราบอย่างทั ่วถึงและ

กำกับดูแลตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ  

2. จัดทำขั ้นตอนการขออนุญาตการใช้

ทรัพย์ส ินของราชการและเผยแพร่ให้

บุคลากรภายในส่วนงานได้รับทราบ 

I20 ขั ้นตอนการขออนุญาตเพื ่อยืมทรัพย์สินของราชการ 

ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก 

มากนอ้ยเพียงใด 

I21 กรณีที ่ต ้องมีการขอยืมทรัพย์ส ินของราชการไปใช้  

ปฏิบัตงิาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาต

อย่างถูกต้อง มากนอ้ยเพียงใด 

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของ 

ราชการไปใช ้  โดยไม ่ได ้ขออน ุญาตอย ่างถ ูกต ้อง  

จากหน่วยงานของท่าน มากนอ้ยเพียงใด 

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการ 

ใชท้รัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากนอ้ยเพียงใด 

I24 หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบ 

การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื ่อป้องกันไม่ให้มีการ

นำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อย

เพียงใด 
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ผลการประเมิน ตัวชี้วัดที ่5 การแก้ไขปัญหาการทจุริต I25 - I30 (คะแนนรวม 90.28)  

ผลการประเมินพบว่า ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ พบว่าคะแนน

อยู่ในระดับ 90.28 ดังนั้นสิ่งที่ควรตอ้งปรับปรุง คือ  

1. การรับรู้ของบุคลากรในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่มาจากนโยบายที่เกี่ยวข้อง และแผนงาน  

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหายังไม่เกิดประสิทธิภาพ  

และนำไปปฏิบัตอิย่างเป็นรูปธรรมได้  

2. ผู้บริหารสูงสุดต้องให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริต และต่อต้านการทุจริตอย่างจรงิจัง  

3. การประเมินประสิทธิภาพการแกไ้ขปัญหาการทุจรติของหน่วยงาน  

4. การสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการรอ้งเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริต 

ลำดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน มาตรการ 

I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญ 

กับการต่อต้านการทุจริต มากนอ้ยเพียงใด 

1. ให้มีช่องทางเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายในสามารถแจ้งเบาะแส อันควรสงสัย 

โดยมีมาตรการคุ ้มครองผ ู ้ร ้องเร ียน 

ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะต้องถูกเก็บรักษา

ไว้เป็นความลับ และมีการติดตามรายงาน

สามารถติดตามผลการรอ้งเรียนได ้ 

2. ผู ้บริหารสูงสุดของหน่วยงานกล่าว

แสดงเจตจำนงส ุจร ิตในการประชุม

ประชาคมพนักงาน  

3. นำผลจากการตรวจสอบไปปรับปรุง

และพัฒนางาน  

4. สร้างการรับรู ้ของบุคลากรต่อการ

แก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน 

I26 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการ ดังต่อไปนี ้หรือไม่  

- ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริต 

ในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ  

- จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการ 

ทุจริตของหน่วยงาน 

I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข 

มากนอ้ยเพียงใด 

I28 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการ 

ทุจริตในหน่วยงาน มากนอ้ยเพียงใด  

- เฝ้าระวังการทุจริต  

- ตรวจสอบการทุจริต  

- ลงโทษทางวินัย 

I29 หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบของ 

ฝ่ายตรวจสอบ ทั ้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  

ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

มากนอ้ยเพียงใด 

I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน 

ของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี ้  

อย่างไร  

- สามารถรอ้งเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก 
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ลำดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน มาตรการ 

 - สามารถติดตามผลการรอ้งเรียนได ้

- มั่นใจว่าจะมกีารดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา  

- มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 
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ผลการประเมิน แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

(External Integrity and Transparency : EIT) 

ผลการประเมิน ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน E1 - E5 (คะแนนรวม 91.43)  

ผลการประเมินพบว่า ตัวชีว้ัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 5 ข้อ พบว่าคะแนนอยู่ใน

ระดับ 91.43 ดังนั้นสิ่งที่ควรพัฒนาในปตี่อไป คือ  

1. เผยแพร่ขั้นตอนการบริการให้สาธารณชนรับทราบอย่างชัดเจน 

2. พัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้  

ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน การบริการให้เกิดความโปร่งใส 

3. มีการปรับปรุงวิธกีารและขั้นตอนการทำงานให้ดีขึ้น 

ลำดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน มาตรการ 

E1 เจ้าหน้าที ่ของหน่วยงานที ่ท ่านติดต่อ ปฏิบัต ิงาน/ 

ให้บรกิารแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี ้มากน้อยเพียงใด  

- โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด  

- โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 

1. หน่วยงานปฏิบัต ิต ่อผู ้ม ีส ่วนได้เสีย

ภายนอกตามขั้นตอนอย่างเท่าเทียม และ

จัดให้มีช่องทางการประเมินความพึงพอใจ

ในการรับบริการหรือการปฏิบ ัต ิงาน 

เพ ื ่อนำผลการประเม ินมาปร ับปรุ ง 

การให้บริการหรือการปฏิบัติงาน 

E2 เจ้าหน้าที ่ของหน่วยงานที ่ท ่านติดต่อ ปฏิบัต ิงาน/ 

ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกัน 

มากนอ้ยเพียงใด 

E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ 

การดำเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา 

 ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด 

E4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของ 

หน่วยงานที่ท่านติดต่อรอ้งขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ 

เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือ 

ให้บริการ หรือไม่  

- เงิน  

- ทรัพย์สิน  

- ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลด 

ราคา การให้ความบันเทิง เป็นต้น 

E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึง 

ประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อย 

เพียงใด 
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ผลการประเมิน ตัวชี้วัดที ่7 ประสิทธิภาพในการสือ่สาร E6 - I10 (คะแนนรวม 90.03)  

ผลการประเมินพบว่า ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพในการสื่อสาร ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 5 ข้อ พบว่าคะแนน

อยู่ในระดับ 90.03 ดังนั้นสิ่งที่ควรพัฒนาในปตี่อไป คือ  

1. ควรพัฒนาการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลสาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อนและ  

มีช่องทางหลากหลาย 

ลำดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน มาตรการ 

E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะ 

ดังต่อไปนี ้มากนอ้ยเพียงใด  

- เข้าถงึง่าย ไม่ซับซ้อน  

- มีช่องทางหลากหลาย 

1. เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชน

ควรรับทราบอย่างช ัดเจน และ  จัดมี

ช่องทางการสื่อสารหลากหลาย เข้าถึง

ง่าย ไม่ซับซอ้น  

 E7 หน่วยงานที ่ท ่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือ 

ข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อย

เพียงใด 

E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคำติชมหรือ

ความคิดเห็นเกี ่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ 

หรือไม่ 

E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี ้แจงและตอบคำถาม  

เมื ่อมีข้อกังวลสงสัยเกี ่ยวกับการดำเนินงานได้อย่าง

ชัดเจน มากนอ้ยเพียงใด 

E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียน 

การทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส กองบริหารงานวิจัย พ.ศ. 2565 17 

 

ผลการประเมิน ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน E11 - E15 (คะแนนรวม 88.20)  

ผลการประเมินพบว่า ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 5 ข้อ พบว่า

คะแนนอยู่ในระดับ 88.20 ดังนั้นสิ่งที่ควรพัฒนาในปตี่อไป คือ  

1. พัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการหน่วยงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู ้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้  

ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน การให้บริการให้เกิดความโปร่งใส 

ลำดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน มาตรการ 

E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุง 

คุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อย 

เพียงใด 

1. จัดให ้ม ีช ่องทางการประเม ินความ 

พ ึงพอใจในการร ับบร ิการหร ือการ

ปฏ ิบ ัต ิ งาน เพ ื ่อนำผลการประเม ิน 

มาปร ับปร ุงการให ้บร ิการหร ือการ

ปฏิบัติงานนัน้ 

E12 หน่วยงานที ่ท ่านติดต่อ มีการปรับปรุงว ิธ ีการและ 

ขั ้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการดีขึ ้น มากน้อย 

เพียงใด 

E13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการ 

ดำเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว 

มากขึน้หรือไม่ 

E14 หน่วยงานที ่ท ่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผ ู ้ร ับบริการ  

ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วม 

ในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการ 

ของหน่วยงานได้ดีขึน้ มากนอ้ยเพียงใด 

E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/ 

การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ ้น มากน้อย 

เพียงใด 
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ผลการประเมิน การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 

(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 

ผลการประเมิน ตัวชี้วัดที ่9 การเปิดเผยข้อมูล O1 – O33 (คะแนนรวม 93.94)  

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

คะแนนอยู่ในระดับ 93.94 

ลำดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน คะแนน มาตรการ 

O1 โครงสร้าง 93.94 1. ปรับปรุงระบบสารสนเทศในการเก็บรวบรวม

ข ้อม ูลตามเกณฑ์  การประเม ินค ุณธรรมและ 

ความโปร่งใสในการดำเนินงาน (UP ITA)  

2. ให้หน่วยงานมีส่วนร่วมในการเปิดเผย ข้อมูล

มากยิ่งขึ้น  

3. จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการประเมิน

คุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร 

O3 อำนาจหน้าท่ี 

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 

O5 ข้อมูลการติดต่อ 

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

O7 ข่าวประชาสัมพันธ ์

O8 Q&A 

O9 Social Network 

O10 แผนดำเนินงานประจำปี 

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน

ประจำป ีรอบ 6 เดือน 

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำป ี

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

O14 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ 

O15 ข้อมูลเชิงสถิตกิารให้บริการ 

O16 รายงานผลการสำรวจความพ ึงพอใจ 

การให้บริการ 

O17 E-Service 

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

O19 รายงานการกำก ับต ิดตามการใช ้จ ่าย

งบประมาณ รอบ 6 เดือน 

O20 รายงานผลการใชจ้่ายงบประมาณ ประจำปี 

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรอืแผนการจัดหาพัสดุ 
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ลำดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน คะแนน มาตรการ 

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง

หรือการจัดหาพัสดุ 

  

O23 สรุปผลการจัดซื ้อจัดจ้างหรือการจัดหา

พัสดุรายเดือน 

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา

พัสดุประจำปี 

O25 นโยบายการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

O27 หล ั ก เ กณฑ ์ ก า รบร ิ ห า รและพ ั ฒ น า 

ทรัพยากรบุคคล 

O28 ร าย ง าน ผ ล การ บ ร ิ ห า รแ ล ะพ ั ฒ น า 

ทรัพยากรบุคคลประจำป ี

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื ่องร้องเรียนการ

ทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ

ประพฤตมิิชอบ 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ

ประพฤตมิิชอบ 

O32 ช่องทางการรับฟังความคดิเห็น 

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
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ผลการประเมิน ตัวชี้วัดที ่10 การป้องกันการทุจริต O34 - O43 (คะแนนรวม 75)  

ผลการประเมินพบว่า ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วดัย่อย (10 ข้อมูล) 

พบว่าคะแนนอยู่ในระดับ 75 

ลำดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน คะแนน มาตรการ 

O34 เจตจำนงสุจรติของผู้บรหิาร 75 1. แสดงเจตจำนงนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift 

Policy) และกล่าวแสดงเจตจำนง (No Gift Policy)  

ในการประชุมบุคลากร 

2. จัดทำ infographic สื่อสารนโยบาย มาตรการ 

ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 

เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบอย่างทั่วถึง  

3. สร้างความตระหนักด้านการมีคุณธรรมและ

ความโปร่งใส ให้แก่บุคลากร โดยผู้บริหารพบปะ 

บุคลากร เพ ื ่อประช ุมช ี ้แจงแนวนโยบายการ 

บริหารงาน มาตรการส ่งเสร ิมค ุณธรรมและ 

ความโปร่งใส  

4. แต ่ งต ั ้ ง คณะ ทำงานด ้ านค ุณธรรมและ 

ความโปรง่ใส 

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บรหิาร 

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจรติ 

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการ

ทุจริต 

O38 การเสริมสรา้งวัฒนธรรมองค์กร 

O39 แผนปฏิบัตกิารปอ้งกันการทุจริต 

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ

ปอ้งกันการทุจริต รอบ 6 เดือน 

O41 รายงานผลการดำเน ินการป้องกันการ

ทุจริตประจำปี 

O42  มาตรการส ่งเสร ิมค ุณธรรมและความ

โปร่งใสในหน่วยงาน 

O43 การดำเน ินการตามมาตรการส่งเสร ิม

คุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 

 

 

 

 

 


