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การวเิคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2562 
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ผลการประเมิน แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency : IIT) 

 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินปี พ.ศ. 2562 

1. ควรปฏบัิตงิาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม 

2. การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใชจ้่ายงบประมาณรายจา่ยประจ าปี 

3. เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหนว่ยงาน มีสว่นร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 

4. จัดให้มีช่องทางเพ่ือให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายในสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะต้องถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ  

 

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน คะแนน ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

Iณ 

I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่

ผู้มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้มากน้อยเพยีงใด 

- โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนท่ีก าหนด 

- โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

78.82 1. ควรปฏบัิตงิาน/ให้บริการแก่ผูม้า

ตดิตอ่ทุกคนอย่างเท่าเทียม 

 

1. คณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์/หน่วย 

ก าหนดขั้นตอนการให้บริการหรือ

การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และ

ปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ ม า รั บบ ริก า รต าม

ขั้นตอนอยา่งเท่าเทียม 

คณะ / วิ ท ย า ลั ย /

กอง/ศูนย/์หนว่ย 

I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติ/ให้บริการแก่ผู้มา

ติดต่อท่ัวๆ ไป กับผู้มาติดต่อท่ีรู้จักเป็นส่วนตัวเท่าเทียม

กัน มากนอ้ยเพยีงใด 

77.20 

I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการ

ปฏบัิตงิานตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 

- มุง่ผลส าเร็จของงาน 

- ให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว 

- พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 

74.30 
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ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน คะแนน ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

I4 บุคลกรในหนว่ยงานของท่าน มกีารเรียกรับสิ่งดังตอ่ไปน้ี 

จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ 

อนุญาต หรอืให้บริการ หรือไม่ 

- เงิน 

- ทรัพย์สนิ 

- ประโยชน์อื่น ๆ ท่ีอาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลด

ราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 

98.83 

I5 ใ น ช่ ว ง เ ทศก าลห รื อ ว า ร ะ ส า คั ญต่ า ง  ๆ  ต า ม

ขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในหน่วยงานของ

ท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ นอกเหนือจากการรับโดย

ธรรมจรรยา หรือไม่ 

- เงิน 

- ทรัพย์สนิ 

- ประโยชน์อื่น ๆ ท่ีอาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลด

ราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 

97.88 

I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มกีารให้สิ่งดังตอ่ไปน้ี แก่

บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์

ท่ีดแีละคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรอืไม่ 

- เงิน 

- ทรัพย์สนิ 

- ประโยชน์อื่น ๆ ท่ีอาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลด

ราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 

 

97.13 
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ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน คะแนน ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

การใช้งบประมาณ (คะแนน 78.01) 

I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของ

หนว่ยงานของท่าน มากน้อยเพยีงใด 

65.78 1. การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการ

ใชจ้่ายงบประมาณรายจา่ยประจ าปี 

2.  เ ปิดโอกาสให้ บุคลากรภายใน

หน่วยงาน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ

การใช้จ่ายงบประมาณ 

1. คณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์/หน่วย 

เผยแพร่แผนการใชจ้่ายงบประมาณ

ให้ บุ ค ล า ก รภ า ย ใ นส่ ว น ง า น /

หน่วยงานได้รับทราบและจัดให้มี

ชอ่งทางในการตรวจสอบการใช้จ่าย

งบประมาณ 

 

คณะ / วิ ท ย า ลั ย /

กอง/ศูนย/์หนว่ย 

I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึง

ประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพยีงใด 

- คุ้มคา่ 

- ไมบิ่ดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตัง้ไว้ 

76.87 

I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์

ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพอ้ง มากน้อยเพยีงใด 

86.16 

I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินท่ีเป็น

เท็จ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่า

เดินทาง ฯลฯ มากนอ้ยเพยีงใด 

89.12 

I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ 

และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อย

เพยีงใด 

- โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

- เอื้อประโยชนใ์ห้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 

82.79 

I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการ

ตรวจสอบการใช้จ่ ายงบประมาณ ตามประเด็น

ดังตอ่ไปนี ้มากนอ้ยเพยีงใด 

- สอบถาม 

- ทักทว้ง 

- ร้องเรียน 

67.33 
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ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน คะแนน ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

การใช้อ านาจ (คะแนน 81.66) 

I13 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มอบหมายงานแก่ท่านอย่างเป็น

ธรรม มากน้อยเพยีงใด 

73.96 - 1. หั วหน้ าส่ วนงาน /หน่ วยง าน 

ก าหนดแนวทางการประเมนิผลการ

ปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและปฏิบัติ

ต่อบุคลากรภายในอย่างเป็นธรรม 

ประเมินผลการปฏิ บัติงานตาม

ระดับคุณภาพของผลงาน 

 

คณะ / วิ ท ย า ลั ย /

กอง/ศูนย/์หนว่ย 

I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับ

คุณภาพของผลงาน มากน้อยเพยีงใด 

69.15 

I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา 

อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพยีงใด 

71.47 

I16 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งการให้ท่านท าธุระ

ส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพยีงใด 

91.67 

I17 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มกีารสั่งการให้ท่านท าในสิ่งท่ีไม่

ถูกต้องหรือมคีวามเสี่ยงตอ่การทุจรติ มากน้อยเพยีงใด 

93.98 

I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะ

ดังตอ่ไปนี ้มากนอ้ยเพยีงใด 

- ถูกแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ 

- มกีารซือ้ขายต าแหนง่ 

- เอื้อประโยชนใ์ห้กลุม่หรือพวกพอ้ง 

89.75 

การใช้ทรัพย์สินของราชการ (คะแนน 77.98) 

I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของ

ราชการไปเป็นของส่วนตัว หรือน าไปให้กลุ่มหรือพวก

พอ้ง มากน้อยเพยีงใด 

90.61 - 1. มหาวิทยาลัยแจ้งขั้นตอนการขอ

อนุญาต เพื่ อ ยื มท รัพย์ สิ น ของ

มหาวิทยาลัยไปใช้ปฏิบัติงานให้

คณะ / วิ ท ย า ลั ย /

กอง/ศูนย/์หนว่ย 
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ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน คะแนน ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไป

ใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก มาก

นอ้ยเพยีงใด 

63.38 รับทราบอย่างท่ัวถึงและก ากับดูแล

ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ

มหาวทิยาลัยอย่างสม่ าเสมอ 

I21 กรณท่ีีต้องมกีารขอยืมทรัพยส์ินของราชการไปใช้ปฏบัติ

งาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาต

อย่างถูกต้อง มากนอ้ยเพยีงใด 

77.00 

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สินของ

ราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จาก

หนว่ยงานของท่าน มากน้อยเพยีงใด 

93.36 

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้

ทรัพย์สนิของราชการท่ีถูกต้อง มากนอ้ยเพยีงใด 

69.54 

I24 หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการ

ใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้

ประโยชนส์่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพอ้ง มากน้อยเพยีงใด 

73.99 

การแก้ไขปัญหาการทุจริต (คะแนน 77.73) 

I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความส าคัญ

กับการต่อตา้นการทุจรติ มากน้อยเพยีงใด 

83.97 1. จัดให้มชี่องทางเพื่อให้ผู้มีส่วนได้สว่น

เสียภายในสามารถแจ้งเบาะแสอันควร

สงสัย  โดยมีมาตรการคุ้ มครองผู้

ร้องเรียน ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะต้อง

ถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ 

1 .  ส านักงานอธิการบดีจัดให้มี

ช่องทางเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายในสามารถแจ้งเบาะแสอันควร

สงสัย โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้

ร้องเรียน ข้อมูลของผู้ ร้องเรียน

จะต้องถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ 

1 . ส า นั ก ง า น

อธิการบด ี

 

 

 

 

 

I26 หนว่ยงานของท่าน มกีารด าเนนิการ ดังตอ่ไปน้ี หรอืไม่ 

- ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตใน

หนว่ยงานให้มีประสิทธิภาพ 

- จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจรติของหนว่ยงาน 

85.67 
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ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน คะแนน ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข 

มากน้อยเพยีงใด 

75.78 และมีการติดตามรายงานสามารถ

ตดิตามผลการร้องเรียนได้ 

2. อธิการบดีกล่าวแสดงเจตจ านง

สุจ ริตในการประชุมประชาคม

พนักงานมหาวิทยาลัย / คณบดี

กล่าวแสดงเจตจ านงสุจริตในการ

ประชุมบุคลากรของคณะ 

 

2. คณะ/วิทยาลัย/

กอง/ศูนย/์หนว่ย I28 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการ

ทุจรติในหนว่ยงาน มากนอ้ยเพยีงใด 

- เฝ้าระวังการทุจรติ 

- ตรวจสอบการทุจรติ 

- ลงโทษทางวินัย 

76.35 

I29 หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่าย

ตรวจสอบ ท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน ไป

ปรับปรุงการท างาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

มาก นอ้ยเพยีงใด 

75.60 

I30 หากทา่นพบเห็นแนวโน้มการทุจรติท่ีเกิดขึ้นในหน่วยงาน

ของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี้ 

อย่างไร 

- สามารถร้องเรียนและสง่หลักฐานได้อยา่งสะดวก 

- สามารถตดิตามผลการร้องเรียนได้ 

- มั่นใจว่าจะมกีารด าเนนิการอยา่งตรงไปตรงมา 

- มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไมม่ผีลกระทบตอ่ตนเอง 

69.00 
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ผลการประเมิน แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency : EIT) 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินปี พ.ศ. 2562 

1. ควรมกีารเผยแพร่ผลงานหรือขอ้มูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบอยา่งชัดเจน 

2. การเผยแพร่ของหนว่ยงานท่ีเข้าถึงงา่ย ไมซ่ับซ้อน และมีช่องทางหลากหลาย 

3. พัฒนาการด าเนนิงาน/การใหบ้ริการของหนว่ยงาน โดยเปิดโอกาสใหผู้้รับบริการ ผู้มาติดตอ่หรือผู้มีสว่นได้สว่นเสียเข้าไปมสีว่นร่วมเพื่อปรับปรุงการด าเนนิงาน การบริการให้เกิดความ

โปร่งใส  

4. มีการปรับปรุงวธีิการและขั้นตอนการท างานให้ดีขึ้น 

 

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน คะแนน ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

คุณภาพการด าเนนิงาน (คะแนน 82.54) 

E1 เจ้าหน้า ท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ปฏิ บัติงาน/

ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อย

เพยีงใด 

- โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนท่ีก าหนด 

- โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

78.88 1. ควรมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูล

ท่ีสาธารณชนควรรับทราบอยา่งชัดเจน 

1.ส่วนงาน/หน่วยงานปฏิบัติต่อผู้มี

ส่วนได้เสียภายนอกตามขั้นตอน

อย่างเท่าเทียม และจัดให้มีช่องทาง

การประเมินความพึงพอใจในการ

รับบริการหรือการปฏิบัติงาน เพื่อ

น าผลการประเมินมาปรับปรุงการ

ให้บริการหรือการปฏบัิตงิานนัน้ 

 

1. คณะ/วิทยาลัย/

กอง/ศูนย/์หนว่ย 

E2 เจ้าหน้า ท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ปฏิ บัติงาน/

ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาตดิตอ่อ่ืน ๆ อย่างเท่าเทียมกัน

มากน้อยเพยีงใด 

78.17 

E3 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

การด าเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่

ปิดบังหรือบิดเบือนขอ้มูล มากน้อยเพยีงใด 

77.63 

E4 ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าท่ีของ

หนว่ยงานท่ีท่านติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือให้ส่ิงดังตอ่ไปนี้ 

99.46 
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ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน คะแนน ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือ

ให้บริการ หรือไม่ 

- เงิน 

- ทรัพย์สนิ 

- ประโยชน์อื่น ๆ ท่ีอาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลด

ราคา การให้ความบันเทิง เป็นต้น 

E5 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการด าเนินงาน โดยค านึงถึง

ประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อย

เพยีงใด 

78.56 

ประสิทธิภาพในการสื่อสาร (75.48) 

E6 การเผยแพร่ขอ้มูลของหนว่ยงานท่ีท่านตดิตอ่ มลีักษณะ

ดังตอ่ไปนี ้มากนอ้ยเพยีงใด 

- เข้าถึงงา่ย ไมซ่ับซ้อน 

- มชีอ่งทางหลากหลาย 

67.15 1. การเผยแพร่ของหน่วยงานท่ีเข้าถึง

ง่ า ย  ไ ม่ ซั บ ซ้ อ น  แ ล ะมี ช่ อ ง ท า ง

หลากหลาย 

1 .ส่วนงาน/หน่วยงาน เผยแพร่

ผลงานหรือข้อมูลท่ีสาธารณชนควร

รับทราบอย่างชัดเจน และจัดมี

ช่องทางการสื่อสารหลากหลาย 

เข้าถึงงา่ย ไมซ่ับซ้อน 

2.ส่ วนงาน/หน่วยงาน ร่วมกัน

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้เสีย

ภายนอกท่ีมารับบริการ เข้าระบบ

ประเมิน ITAS ให้ได้ตามจ านวนท่ี

ก าหนด 

1. คณะ/วิทยาลัย/

กอง/ศูนย/์หนว่ย 

E7 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูล

ท่ีสาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อย

เพยีงใด 

69.37 

E8 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ 

หรือไม ่

89.19 

E9 หนว่ยงานท่ีท่านติดต่อ มกีารช้ีแจงและตอบค าถาม เมื่อ

มีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน 

มากน้อยเพยีงใด 

67.91 
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ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน คะแนน ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

E10 หน่วยงานท่ีท่านตดิตอ่ มีช่องทางให้ผู้มาตดิตอ่ร้องเรียน

การทุจรติของเจ้าหนา้ที่ในหน่วยงานหรือไม่ 

83.78    

การปรับปรุงระบบการท างาน (คะแนน 72.38) 

E11 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุง

คุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อย

เพยีงใด 

66.99 1. พัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการ

ของหน่วยงาน โดยเ ปิดโอกาสให้

ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อปรับปรุง

การด าเนนิงาน การบริการให้เกิดความ

โปร่งใส  

2. มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอน

การท างานให้ดีขึ้น 

1. จัดให้มีช่องทางการประเมินความ

พึงพอใจในการรับบริการหรือการ

ปฏิบัติงาน เพื่อน าผลการประเมิน

มาปรับปรุงการให้บริการหรือการ

ปฏบัิตงิานนัน้ 

1. คณะ/วิทยาลัย/

กอง/ศูนย/์หนว่ย 

E12 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิ ธีการและ

ขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น มากน้อย

เพยีงใด 

67.55 

E13 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ

ด าเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว

มากขึ้น หรอืไม่ 

96.22 

E14 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มา

ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการ

ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของ

หนว่ยงานได้ดีขึ้น มากนอ้ยเพยีงใด 

64.10 

E15 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการด าเนินงาน/

การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อย

เพยีงใด 

67.05 
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ผลการประเมิน การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 

 

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน คะแนน ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

การเปดิเผยข้อมูล (คะแนน 100) 

O1 โครงสร้าง 100 - 1.ปรับปรุงระบบสารสนเทศในการ

เก็บรวบรวมข้อมูลตามเกณฑ์การ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนินงาน (UP ITA) ของ

มหาวทิยาลัย 

2.ให้คณะ/วทิยาลัย/กอง/ศูนย/์หนว่ย 

มีส่วนร่วมในการเปิดเผยข้อมูลมาก

ยิ่งขึน้ 

3.น าระบบบริหารจัดการแผนและ

งบประมาณ (Budget) มาใช้ เพื่อ

ก า กั บ ติ ด ต า ม ก า ร ใ ช้ จ่ า ย

งบประมาณ  

1 . กอ งแผนงาน /

กองกลาง 

 

 

 

2. คณะ/วิทยาลัย/

กอง/ศูนย/์หนว่ย 

 

3.กองแผนงาน 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร 

O3 อ านาจหนา้ที ่

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 

O5 ข้อมูลการติดต่อ 

O6 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 

O8 Q&A 

O9 Social Network 

O10 แผนด าเนินงานประจ าป ี

O11 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าป ีรอบ 

6 เดอืน 

O12 รายงานผลการด าเนนิงานประจ าปี 

O13 คู่มอืหรือมาตรฐานการปฏบัิตงิาน 

O14 คู่มอืมาตรฐานการให้บริการ 

O15 ข้อมูลเชงิสถิติการให้บริการ 

O16 รายงานผลการส ารวจความพงึพอใจการให้บริการ 

O17 E-Service 
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ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน คะแนน ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

O18 แผนการใชจ้า่ยงบประมาณประจ าปี 

O19 รายงานการก ากับติดตามการใชจ้่ายงบประมาณ รอบ 

6 เดอืน 

O20 รายงานผลการใชจ้่ายงบประมาณ ประจ าป ี

O21 แผนการจัดซื้อจัดจา้งหรอืแผนการจัดหาพัสด ุ

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซือ้ จัดจา้งหรอืการ

จัดหาพัสด ุ

O23 สรุปผลการจัดซือ้จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดอืน 

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจา้งหรอืการจัดหาพัสดุ

ประจ าป ี

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

O26 การด าเนนิการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล 

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล

ประจ าป ี

O29 แนวปฏบัิตกิารจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจรติ 

O30 ชอ่งทางแจ้งเร่ืองร้องเรียนการทุจรติ 

O31 ข้อมูลเชงิสถิติเร่ืองร้องเรียนการทุจรติประจ าปี 

O32 ชอ่งทางการรับฟังความคิดเห็น 

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมสี่วนร่วม 

การป้องกันการทุจริต (คะแนน 100) 

O34 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 100 - 
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ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน คะแนน ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

O35 การมสี่วนร่วมของผู้บริหาร 1. อธิการบดีกล่าวแสดงเจตจ านง

สุจ ริตในการประชุมประชาคม

พนักงานมหาวิทยาลัย / คณบดี

กล่าวแสดงเจตจ านงสุจริตในการ

ประชุมบุคลากรของคณะ 

2 .  จั ด ท า  infographic สื่ อ ส า ร

น โ ยบาย  ม าตรกา ร  ส่ ง เ ส ริ ม

คุณธรรมและความโปร่ง ใส ใน

หน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรได้รับ

ทราบอยา่งทั่วถึง 

3.สร้างความตระหนักด้านการ 

มีคุณธรรมและความโปร่งใสให้แก่

ผู้ บ ริ ห า ร แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ข อ ง

มหา วิ ทย าลั ย  โ ดยอ ธิก า รบดี 

และคณะผู้บริหารเดินทางไปสัญจร

พบปะผู้บริหารและบุคลากรของ

คณะ เพื่อประชุมชี้แจงแนวนโยบาย

การบริหารงาน มาตรการส่งเสริม

คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส 

และตรวจเยี่ยมการด าเนินงานด้าน

ตา่งๆ ของคณะ 

 

1. คณะ/วิทยาลัย/

กอง/ศูนย/์หนว่ย O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจรติ ประจ าป ี

O37 การด าเนนิการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจรติ 

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

O39 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจรติ ประจ าป ี

O40 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการ

ทุจรติ รอบ 6 เดอืน 

O41 รายงานผลการด าเนนิการป้องกัน การทุจรติประจ าปี 

O42 มาตรการเผยแพร่ขอ้มูลสาธารณะ 

O43 มาตรการให้ผู้มีสว่นได้ส่วนเสียมสี่วนร่วม 

O44 มาตรการสง่เสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

O45 มาตรการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจรติ 

O46 มาตรการป้องกันการับสินบน 

O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหวา่งผลประโยชนส์่วนตน

กับผลประโยชนส์่วนรวม 

O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพนิจิ 

 


