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ตารางผลสรุปคะแนนตามตัวชี้วัด 

กรอบการประเมนิ ล าดับ ตัวชี้วัด คะแนน ค่าเฉล่ีย 

IIT (30 คะแนน) 1 การปฏิบัติหน้าท่ี 93.83 26.85 

2 การใช้งบประมาณ 87.07 

3 การใช้อ านาจ 90.86 

4 การใช้ทรัพย์สนิของราชการ 87.34 

5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 88.37 

EIT (30 คะแนน) 6 คุณภาพการด าเนินงาน 85.67 25.51 

7 ประสิทธภิาพการสื่อสาร 86.1 

8 การปรับปรุงระบบการท างาน 83.29 

OIT (40 คะแนน) 9 การเปิดเผยข้อมูล 34.85 6.97 

10 การป้องกันการทุจริต 0 
 

  จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานระดับหน่วยงาน      

กองกฎหมายและทรัพย์สิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้คะแนนภาพรวมหน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัยพะเยา : 59.33 คะแนน ผลการประเมิน : ไมผ่่านเกณฑ์ (D) 

  เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ A คือ      

การปฏิบัตหิน้าที่ 93.83 คะแนน รองลงมาคือ การใช้อ านาจ 90.86 คะแนน การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

88.37 คะแนน การใช้ทรัพย์สินของราชการ 87.34 คะแนน การใช้งบประมาณ 87.07 คะแนน 

ประสิทธิภาพการสื่อสาร 86.1 คะแนน และคุณภาพการด าเนนิงาน 85.67 คะแนน ตามล าดับ 

  ตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ B คือ การปรับปรุงระบบการท างาน 83.29 

คะแนน 

  ตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ F คือ การเปิดเผยข้อมูล 34.85 คะแนน และ   

การป้องกันการทุจรติ ไมม่ีคะแนน เป็นล าดับสุดท้าย 
 

  จากข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส          

ในการด าเนินงานระดับหน่วยงาน กองกฎหมายและทรัพย์สิน มีคะแนนในภาพรวมเท่ากับ             

59.33 คะแนน มรีะดับผลการประเมิน ไมผ่่านเกณฑ์ (D) พิจารณาตามกรอบการประเมินได้ดังนี้ 

  กรอบการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนไดส้ว่นเสียภายใน (Internal Integrity and 

Transparency Assessment : IIT) มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 26.85 คะแนน ซึ่งมีคะแนนผ่านตามเกณฑ์   

ในภาพรวมก าหนดไว้ที่ 85 คะแนนขึน้ไป 

  กรอบการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity 

and Transparency Assessment : EIT) มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 25.51 คะแนน ซึ่งมีคะแนนผ่านตาม

เกณฑ์ในภาพรวมก าหนดไว้ที่ 85 คะแนนขึ้นไป การประเมินจากมุมมองภายนอกองค์กร พบว่า            



3 
 

 
 

มีคะแนนยังไมผ่่านเกณฑ์การประเมิน ในตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน ชีใ้ห้เห็นว่าประชาชน

หรือผู้รับบริการ ยังขาดช่องทางและเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ยังไม่ชัดเจน ท าให้การรับรู้ข้อมูลของ

ผู้ใช้บริการเกิดความสับสนและไม่เข้าใจได้ อย่างไรก็ดีสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาส าหรับ

หน่วยงานให้ดีย่ิงขึ้น คือ ควรมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน 

เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และมีช่องทางที่หลากหลาย และพัฒนาการด าเนินงาน / การให้บริการของ

หน่วยงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีเข้าไปมีสว่นร่วมเพ่ือปรับปรุง

การด าเนินงาน การบริการให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการท างานให้สะดวก 

รวดเร็ว และเกิดความพึงพอใจส าหรับผู้รับบริการให้ดย่ิีงขึ้น 

  กรอบการประเมินแบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 

Assessment : OIT) มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.97 คะแนน จากการประเมิน พบว่า มีคะแนนยังไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมิน ควรมีการปรับปรุงในเร่ืองของ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ 10       

การป้องกันการทุจริต ช้ีให้เห็นว่าหน่วยงานยังไม่แสดงช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบน

เว็บไซต์ของหน่วยงานและการเปิดเผยผลการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชน

ได้รับทราบ และยังขาดการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนป้องกันการทุจริต มาตรการ           

การป้องกันการทุจรติในหน่วยงาน และการก ากับตดิตามการน าไปสูก่ารปฏิบัตทิี่ชัดเจน 

  จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

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

ดังกล่าว จึงน าผลการวิเคราะห์มาก าหนดเป็นมาตรการและแนวทางการด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อน     

การสง่เสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานไดน้ าไปปรับปรุงกระบวนการดังนี้ 
 

ผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

(Internal Integrity and Transparency : IIT) 
 

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ มาตรการ 

การปฏิบัติหน้าที่ 

I1 บุคลากรในหนว่ยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดตอ่ 

ตามประเด็นดังต่อไปนี ้มากน้อยเพียงใด 

- เป็นไปตามข้ันตอนท่ีก าหนด 

- เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

1. ก าหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน

อย่างชัดเจน มุ่งผลส าเร็จของงาน

เป็นส าคัญ และไม่เรียกรับ

ผลประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ท่ีมาติดตอ่ 

2. จัดท าคู่มือการใหบ้ริการ โดย

การก าหนดข้ันตอนการใหบ้ริการ 

และปฏิบัติตอ่ผู้มารับบริการตาม

ข้ันตอนอย่างเท่าเทียม 

 

I2 บุคลากรในหนว่ยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ

ท่ัว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อท่ีรู้จักเป็นการส่วนตัว อย่างเท่าเทียมกัน 

มากน้อยเพียงใด 

I3 บุคลากรในหนว่ยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏบัิติงาน ตาม

ประเด็นดังต่อไปนี ้อย่างไร 
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ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ มาตรการ 

- มุ่งผลส าเร็จของงาน 

- ใหค้วามส าคัญกับงานมากกวา่ธุระส่วนตัว 

- พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 

I4 บุคลากรในหนว่ยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี ้จากผู้

มาติดตอ่เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือ

ใหบ้ริการ หรือไม่ 

- เงิน 

- ทรัพย์สนิ 

- ประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีอาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลด

ราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 

I5 นอกเหนอืจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ท่ีให้กันในโอกาส

ต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรมหรือ

ใหก้ันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคมแล้ว บุคลากรในหนว่ยงาน

ของท่านมีการรับสิ่งดังต่อไปนีห้รือไม่ 

- เงิน 

- ทรัพย์สนิ 

- ประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีอาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลด

ราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 

I6 บุคลากรในหนว่ยงานของท่าน มีการใหส้ิ่งดังต่อไปนี ้แก่

บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสร้างความสัมพันธท่ี์ดแีละ

คาดหวังใหม้ีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่ 

- เงิน 

- ทรัพย์สนิ 

- ประโยชน์อ่ืนๆ เช่น การยกเวน้ค่าบริการ การอ านวย

ความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น 

การใช้งบประมาณ 

I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จา่ยงบประมาณประจ าปี ของหนว่ยงาน

ของท่าน มากน้อยเพียงใด 

1. ใหบุ้คลากรภายในกองมีสว่นร่วม

ในการตั้งงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีของกอง และการใช้จา่ย

งบประมาณใหค้ านึงถึงความคุ้มค่า

และไม่บิดเบ่ือนวัตถุประสงค์ของ

งบประมาณท่ีตัง้ไว้ 

I8 หนว่ยงานของท่าน ใช้จา่ยงบประมาณ โดยค านึงถึงประเด็น

ดังต่อไปนี ้มากน้อยเพียงใด 

- คุ้มค่า 

- ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีตัง้ไว้ 

I9 หนว่ยงานของท่าน ใช้จา่ยงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม 

หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 
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ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ มาตรการ 

I10 บุคลากรในหนว่ยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินท่ีเป็นเท็จ เช่น 

ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มาก

น้อยเพียงใด 

2. เผยแพรก่ารใช้จา่ยงบประมาณ

ใหบุ้คลากรภายในกองได้รับทราบ 

เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

3. เพิ่มช่องทาง (สายตรง

ผู้อ านวยการ) ใหต้รวจสอบและ

แสดงความคิดเห็นในการใช้จา่ย

งบประมาณ / แจ้งเบาะแสท่ีส่อ  

ทุจริตในเรื่องของการใช้จา่ย

งบประมาณ   

 

I11 หนว่ยงานของท่าน มีการจัดซือ้จัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และ     

การตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี ้มากน้อยเพียงใด 

- โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

- เอ้ือประโยชน์ใหผู้้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 

I12 หนว่ยงานของท่าน เปิดโอกาสใหท่้าน มีสว่นร่วมในการตรวจสอบ

การใช้จา่ยงบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

- สอบถาม 

- ทักทว้ง 

- ร้องเรียน 

การใช้อ านาจ 

I13 ท่านได้รับมอบหมายงานตามต าแหนง่หน้าท่ีจาก ผู้บังคับบัญชา

อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

1. ผู้อ านวยการกอง ก าหนด

นโยบายและแนวทางการปฏิบัติของ

บุคลากรอย่างชัดเจน และปฏิบัติตอ่

ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 

ปราศจากอคติ ไม่แทรกแซง     

การท างานหรือเอ้ือประโยชน์ให้

พวกพ้อง  

2. ประเมินผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากรประจ าปี ตามระดับ

คุณภาพของผลงาน  

I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของ

ผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

การศกึษาดูงาน หรือการใหทุ้นการศกึษา อย่างเป็นธรรม มาก

น้อยเพียงใด 

I16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการใหท้ าธุระส่วนตัวของ

ผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 

I17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการใหท้ าในสิ่งท่ีไม่ถูกต้อง หรือมี

ความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด 

I18 การบริหารงานบุคคลของหนว่ยงานของท่าน มีลักษณะดังต่อไปนี ้

มากน้อยเพียงใด 

- ถูกแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ 

- มีการซือ้ขายต าแหนง่ 

- เอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 

การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

I19 บุคลากรในหนว่ยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สนิของราชการ ไป

เป็นของส่วนตัว หรือน าไปใหก้ลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

1. ใหก้องแจ้งขัน้ตอนการยืม

ครุภัณฑ์ของมหาวทิยาลัยไปใช้

ปฏิบัติงานใหร้ับทราบอย่างท่ัวถึง I20 ข้ันตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สนิของราชการ ไปใช้

ปฏิบัติงานในหนว่ยงานของท่าน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด 
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ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ มาตรการ 

I21 ถ้าตอ้งมีการขอยืมทรัพย์สนิของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากร

ในหนว่ยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อย

เพียงใด 

และก ากับดูแลการยืมครุภัณฑ์

มหาวทิยาลัยอยู่สม่ าเสมอ 

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สนิของราชการไป

ใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน   

มากน้อยเพียงใด 

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหนว่ยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สนิ

ของราชการท่ีถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

I24 หนว่ยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้

ทรัพย์สนิของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการน าไปใชป้ระโยชน์

ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

I25 ผู้บริหารสูงสุดของหนว่ยงานของท่าน ใหค้วามส าคัญกับ        

การต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด 

1. จัดใหม้ีช่องทางเพื่อใหผู้้มสี่วนได้

ส่วนเสียภายในสามารถแจ้งเบาะแส

อันควรสงสัย โดยมีมาตรการ

คุ้มครองผู้ร้องเรียน ข้อมูลของ     

ผู้ร้องเรียนจะต้องถูกเก็บรักษาไว้

เป็นความลับ และมีการติดตาม

รายงาน สามารถติดตามผล     

การร้องเรียนได ้

2. น าผลจากการตรวจสอบไป 

ปรับปรุงและพัฒนางาน 

3. สร้างการรับรู้ของบุคลากรต่อ

การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

I26 หนว่ยงานของท่าน มีการด าเนินการ ดังต่อไปนี ้หรือไม่ 

- ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตใน

หนว่ยงานใหม้ีประสิทธภิาพ 

- จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตของหนว่ยงาน 

I27 ปัญหาการทุจริตในหนว่ยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อย

เพียงใด 

I28 หนว่ยงานของท่าน มีการด าเนินการดังต่อไปนี ้ต่อการทุจริตใน

หนว่ยงาน มากน้อยเพียงใด 

- เผ้าระวังการทุจริต 

- ตรวจสอบการทุจริต 

- ลงโทษทางวนิัย เมื่อมีการทุจริต 

I29 หนว่ยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ 

ท้ังภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน เพื่อ

ป้องกันการทุจริตในหนว่ยงาน มากน้อยเพียงใด 

I30 หากทา่นพบเห็นแนวโน้มการทุจริตท่ีจะเกิดขึน้ในหนว่ยงานของ

ท่าน ท่านมีความคิดเห็นตอ่ประเด็นดังต่อไปนี ้อย่างไร 

- สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก 

- สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ 

- มั่นใจวา่จะมีการด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา 

- มั่นใจวา่จะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 
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ผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

(External Integrity and Transparency Assessment : EIT) 

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ มาตรการ 

คุณภาพการด าเนินงาน 

E1 เจ้าหนา้ท่ีของหนว่ยงานท่ีท่านติดตอ่ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน 

ตามประเด็นดังต่อไปนี ้มากน้อยเพียงใด 

- เป็นไปตามข้ันตอนท่ีก าหนด 

- เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

1. ปฏิบัติตอ่ผู้มีสว่นได้เสียภายนอก

ตามข้ันตอนอย่างเท่าเทียม และจัด

ใหม้ีช่องทางการประเมินความพึง

พอใจในการรับบริการหรือ           

การปฏิบัติงาน เพื่อน าผล            

การประเมินมาปรับปรุง              

การใหบ้ริการหรือการปฏิบัติงาน

ต่อไป 

E2 เจ้าหนา้ท่ีของหนว่ยงานท่ีท่านติดตอ่ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน 

กับผู้มาติดตอ่คนอ่ืน ๆ อย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

E3 เจ้าหนา้ท่ีของหนว่ยงานท่ีท่านติดตอ่ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ

ด าเนินการ/ให้บริการแก่ท่าน อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือ

บิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด 

E4 ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหนา้ท่ีของหนว่ยงานท่ี

ท่านติดตอ่ ร้องขอใหจ้่ายหรือใหส้ิ่งดังต่อไปนี้ เพื่อแลกกับการ

ปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 

- เงิน 

- ทรัพย์สนิ 

- ประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีอาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลด

ราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 

E5 หนว่ยงานท่ีท่านติดต่อ มีการด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์

ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด 

ประสิทธิภาพการส่ือสาร 

E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหนว่ยงานท่ีท่านติดตอ่ มีลักษณะดังต่อไปนี ้

มากน้อยเพียงใด 

- เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 

- มีช่องทางหลากหลาย 

1. เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลท่ี

สาธารณชนควรรับทราบอย่าง

ชัดเจน เพื่อความโปร่งใสและ

ตรวจสอบได้  

2. จัดมีช่องทางการสื่อสาร

หลากหลาย เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 

3. ร่วมกันประชาสัมพันธใ์หผู้ม้ีสว่น 

ได้เสียภายนอกที่มารับบริการเข้า

ระบบประเมิน ITA ใหไ้ด้ตามจ านวน

ท่ีก าหนด 

E7 หนว่ยงานท่ีท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลท่ี

สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

E8 หนว่ยงานท่ีท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็น

เกี่ยวกับการด าเนินงาน/การใหบ้ริการ หรือไม่ 

E9 หนว่ยงานท่ีท่านติดต่อ มีการชีแ้จงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวล

สงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

E10 หนว่ยงานท่ีท่านติดต่อ มีช่องทางใหผู้้มาติดตอ่ร้องเรียนการทุจริต

ของเจ้าหนา้ท่ีในหน่วยงาน หรือไม่ 
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ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ มาตรการ 

การปรับปรุงระบบการท างาน 

E11 เจ้าหนา้ท่ีของหนว่ยงานท่ีท่านติดตอ่ มีการปรับปรุงคุณภาพการ

ปฏิบัติงาน/การใหบ้ริการใหด้ีข้ึน มากน้อยเพียงใด 

1. จัดใหม้ีช่องทางการประเมิน  

ความพึงพอใจในการรับบริการหรือ

การปฏิบัติงาน เพื่อน าผล              

การประเมินมาปรับปรุงในการ

ใหบ้ริการหรือการปฏิบัติงานต่อไป 

E12 หนว่ยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวธิกีารและข้ันตอนการ

ด าเนินงาน/การใหบ้ริการใหด้ีข้ึน มากน้อยเพียงใด 

E13 หนว่ยงานท่ีท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/

การใหบ้ริการ ใหเ้กิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ 

E14 หนว่ยงานท่ีท่านติดต่อ เปิดโอกาสใหผู้้รับบริการ ผู้มาติดตอ่ หรือ

ผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย เข้าไปมีสว่นร่วมในการปรับปรุงพฒันาการ

ด าเนินงาน/การใหบ้ริการของหนว่ยงานใหด้ีข้ึน มากน้อยเพียงใด 

E15 หนว่ยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการด าเนินงาน /การ

ใหบ้ริการ ใหม้ีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด 

 

การประเมินแบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 

(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ มาตรการ 

การเปิดเผยข้อมูล 

0-1 โครงสร้าง 1. ปรับปรุงระบบสารสนเทศในการ

เก็บรวมรวมข้อมูลตามเกณฑ์การ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนินงาน 

(UP ITA) ของมหาวทิยาลัย 

2. จัดท าข้อมูลและเผยแพร่ผล       

การด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ของ

หนว่ยงานใหส้าธารณชนได้รับทราบ 

0-2 ข้อมูลผู้บริหาร 

O-3 อ านาจหนา้ท่ี 

O-4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหนว่ยงาน 

O-5 ข้อมูลการติดตอ่ 

O-6 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

O-7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 

O-8 Q&A 

O-9 Social Network 

O-10 แผนด าเนินงานประจ าปี 

O-11 รายงานการก ากับตดิตามการด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน 

O-12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 

O-13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

O-14 คู่มือมาตรฐานการใหบ้ริการ 

O-15 ข้อมูลเชิงสถิตกิารใหบ้ริการ 

O-16 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการใหบ้ริการ 
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ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ มาตรการ 

O-17 E-Service 

O-18 แผนการใช้จา่ยงบประมาณประจ าปี 

O-19 รายงานการก ากับตดิตามการใช้จา่ยงบประมาณ รอบ 6 เดือน 

O-20 รายงานผลการใช้จา่ยงบประมาณ ประจ าปี 

O-21 แผนการจัดซือ้จัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 

O-22 ประกาศตา่ง ๆ เกี่ยวกับการจัดซือ้ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

O-23 สรุปผลการจัดซือ้จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 

O-24 รายงานผลการจัดซือ้จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี 

O-25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

O-26 การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

O-27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล 

O-28 รายงานผลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลประจ าปี 

O-29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

O-30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

O-31 ข้อมูลเชิงสถิตเิรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

O-32 ข้อมูลเชิงสถิตเิรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

O-33 การเปิดโอกาสใหเ้กิดการมีสว่นร่วม 

การป้องกันการทุจริต 

O-34 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 1. ผู้อ านวยการกองเสริมสร้าง

วัฒนธรรมองค์กรต่อต้านการทุจริต

คอรัปชั่น โดยการแสดงงเจตจ านง

สุจริตต่อประชาคม  

2. ผู้อ านวยการกองก าหนดแผน

ป้องกันการทุจริต ก าหนดมาตรการ

การป้องกันการทุจริตในหนว่ยงาน 

และก ากับตดิตามน าไปสู่การปฏิบัติ

ท่ีชัดเจน 

O-35 การมีสว่นร่วมของผู้บริหาร 

O-36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปี 

O-37 การด าเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต 

O-38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

O-39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

O-40 รายงานการก ากับตดิตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 

6 เดือน 

O-41 รายงานผลการด าเนินการป้องกัน การทุจริตประจ าปี 

O-42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหนว่ยงาน 

O-43 การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ในหนว่ยงาน 

 




