
  

 
Integrity and Transparency Assessment Walailak University 

 
 

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

และมาตรการสง่เสรมิคุณธรรมและความโปร่งใสในปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 

 
 
 

จัดท าโดย  
หน่วยตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



1  

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

  
บทน า 
 

ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช) ได้ใช้เครื่องมือกำรประเมินเพ่ือเป็น
มำตรกำรกำรป้องกันกำรทุจริต และเป็นกลไกในกำรสร้ำงควำมตระหนักให้หน่วยงำนภำครัฐมีกำรด ำเนินงำน
อย่ำงโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่ำ “กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” ได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐเข้ำ
ร ับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ เพ่ือสนองรับตำม
ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมทุจริตแห่งชำติ โดยที่ประชุมของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ใน
กำรประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 มกรำคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้ขยำยกรอบเวลำของยุทธศำสตร์ชำติว่ำ
ด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยำยน 
2565  ประกอบกับ กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่งเป็นองค์กรที่ร่วม
ขับเคลื่อนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) ซึ่งมีเป้ำหมำยให้ประชำชนมีวัฒนธรรม และพฤติกรรมซื่อสัตย์ 
สุจริต และตัวชี้วัดร้อยละของหน่วยงำนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA ปี 2561 – 2565 ร้อยละ 80 (85 
คะแนนขึ้นไป) และยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันทุจริตแห่งชำติ ระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560 – 2565) ซึ่ง
ตั้งเป้ำหมำยให้ประเทศมีระดับคะแนนของดัชนีกำรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูง
กว่ำร้อยละ  50 คะแนน ภำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ ทุกภำคส่วนจะต้องร่วมกันบูรณำกำรและแก้ไขปัญหำอย่ำง
จริงจัง รวมทั้งสอดคล้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรของกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(พ.ศ. 2563 - 2565) แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฎิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ค่ำนิยมที่พึงประสงค์ในสังคมมีคุณธรรม เพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งจำกภำยในให้คุณธรรมน ำกำร
พัฒนำ ท ำให้สังคมไทยมีควำมม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน และเป็นสังคมแห่งคุณธรรม 

     
1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ได้เข้ำร่วมรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสมำตั้งแต่ ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2560 เป็นต้นมำ โดยพบว่ำผลกำรประเมินประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 – 2563 มหำวิทยำลัยมีผล
กำรด ำเนินงำนมีกำรพัฒนำกำรที่ดีอย่ำงต่อเนื่อง และได้ให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำน ให้เป็นไป
ตำมหลักธรรมำภิบำล ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของปัญหำกำรทุจริตซึ่งเป็นปัญหำส ำคัญ และ
สนับสนุนให้บุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักคุณธรรม ควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ 
พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมำณให้จัดกิจกรรม ให้ควำมรู้ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม  ควำมโปร่งใสเพ่ือป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต และกำรสร้ำงจิตส ำนึก ค่ำนิยม คุณธรรมและควำมซื่อสัตย์สุจริตของมหำวิทยำลัยแก่
บุคลำกร โดยมหำวิทยำลัยได้ก ำหนดเป้ำหมำยตัวชี้วัดที่ WU2-3-7 ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
(ITA) ของมหำวิทยำลัยไม่ต่ ำกว่ำ 95 คะแนน ไว้ในแผนปฏิบัติกำรเชิงยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์  
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564    
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้ประกำศผลกำรประเมินในระดับสถำบันอุดมศึกษำ 

ซึ่งมีมหำวิทยำลัยที่เข้ำร่วมกำรประเมินจ ำนวน 83 แห่ง และมีค่ำคะแนนเฉลี่ยในภำพรวมร้อยละ 87.56 โดย
พบว่ำมหำวิทยำลัยที่ได้คะแนนร้อยละ 95 ขึ้นไป (ระดับ AA) จ ำนวน 5 มหำวิทยำลัย และได้คะแนนตั้งแต่ 
85.00 - 94.99 (ระดับ A) จ ำนวน 55 มหำวิทยำลัย โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้คะแนนประเมิน 91.56 
คะแนน อยู่ในระดับ A  รำยละเอียดผลกำรประเมิน ดังนี้  

ภาพที่ 1  ผลกำรประเมินในระบบ ITA ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564   
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2. การวิเคราะห์ข้อมูลผลคะแนนการประเมิน ITA มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2564 ของมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ ในภำพรวมมีค่ำคะแนนเท่ำกับ 91.03 คะแนน ซึ่งมีค่ำ
คะแนนที่สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำย (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ 1) 

ตำรำงที่ 1 ผลคะแนนกำรประเมิน ITA มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
เปรียบเทียบกับผลกำรประเมิน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จ ำแนกตำมประเด็น  
   

แบบวัด ตัวช้ีวัด 
ผลคะแนน/ปีงบประมาณ 

2563 รวม 2564 รวม 
แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูล
สำธำรณะ (OIT) 

กำรเปิดเผยข้อมูล  97.78 
98.89 

100.00 
100 

กำรป้องกันกำรทุจริต  100.00 100.00 
แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภำยใน (IIT) 
 

กำรปฏิบัติหน้ำที่   93.51 

90.52 

94.57 

90.87 
กำรใช้อ ำนำจ   90.96 91.08 
กำรใช้งบประมำณ   91.32 90.12 
กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร   87.15 89.66 
กำรแก้ปัญหำกำรทุจริต  89.65 88.90 

แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT) 

ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร  82.80 
82.81 

82.11 
79.22 คุณภำพกำรด ำเนินงำน  83.01 81.01 

กำรปรับปรุงกำรท ำงำน  82.63 74.53 
คะแนนรวม 91.56  91.03  

 
จำกตำรำงที่ 1 อธิบำยผลได้ว่ำ  กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ

หน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  ส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้ก ำหนดเกณฑ์ผ่ำนกำรประเมินใน
ส่วนของ IIT, EIT และ OIT จ ำนวน 10 ตัวชี้วัด หน่วยงำนจะต้องได้ 85 คะแนนขึ้นไปจึงจะถือว่ำผ่ำนกำร
ประเมินฯ   ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ มีคะแนนผ่ำนเกณฑ์ประเมินที่ดีขึ้นจ ำนวน 
7 ตัวชี้วัด ซึ่งเป็นตัวชี้วัดในมิติของ IIT และ OIT ซึ่งในส่วนของตัวชี้วัดด้ำน EIT ผลคะแนนลดลงเล็กน้อย โดยมี
ผลกำรวิเครำะห์ในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่ควรพัฒนำไว้ดังต่อไปนี้ 

 
2.1 จุดแข็ง คือตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่า 85 คะแนน มี 7 ตัวช้ีวัด ได้แก่  

2.1.1 ตัวชี้ วัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT)  มี 2 ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย  
 ตำรำง 2 ผลกำรประเมินในแต่ละตัวชี้วัด OIT ตัวชี้วัดที่ 9 และ 10 ได้คะแนน 100 คะแนน 
 

ประเด็นการประเมิน OIT คะแนน 
คุณภาพการด าเนินงาน  
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล    
9.1.ข้อมูลพื้นฐาน  
ข้อมูลพื้นฐาน  
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ประเด็นการประเมิน OIT คะแนน 
o1 โครงสร้ำง 100 
o2 ข้อมูลผู้บริหำร 100 
o3 อ ำนำจหน้ำที่ 100 
o4 แผนยุทธศำสตร์หรือแผนพัฒนำหน่วยงำน 100 
o5 ข้อมูลกำรติดต่อ 100 
o6 กฎหมำยที่เก่ียวข้อง 100 
ข่าวประชาสัมพันธ์  
o7 ข่ำวประชำสัมพันธ์ 100 
o8 Q&A 100 
o9 Social Network 100 
9.2 การบริหารงาน  
การด าเนินงาน  
o10 แผนด ำเนินงำนประจ ำปี 100 
o11 รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนประจ ำปี รอบ 6 เดือน 100 
o12 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 100 
การปฏิบัติงาน  
o13 คู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 100 
o14 คู่มือหรือมำตรฐำนกำรให้บริกำร 100 
o15 ข้อมูลเชิงสถิติกำรให้บริกำร 100 
o16 รำยงำนผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจกำรให้บริกำร 100 
o17 E–Service 100 
9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

 

o18 แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี 100 
o19 รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี รอบ 6 เดือน 100 
o20 รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี 100 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
o21 แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือแผนกำรจัดหำพัสดุ 100 
o22 ประกำศต่ำง ๆ เก่ียวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ 100 
o23 สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุรำยเดือน 100 
o24 รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจ ำปี 100 
9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 

o25 นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 100 
o26 กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 100 
o27 หลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 100 
o28 รำยงำนผลกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลประจ ำปี 100 
9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส  
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ประเด็นการประเมิน OIT คะแนน 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
o29 แนวปฏิบัติกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 100 
o30 ช่องทำงแจ้งเร่ืองร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 100 
o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 100 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
o32 ช่องทำงกำรรับฟงัควำมคิดเห็น 100 
o33 กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม 100 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต   
10.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 

 

o34 เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร 100 
o35 กำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำร 100 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต  
o36 กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตประจ ำปี 100 
o37 กำรด ำเนินกำรเพื่อจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต 100 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
o38 กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร 100 
แผนป้องกันการทุจริต  
o39 แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 100 
o40 รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินกำรป้องกันกำรทุจริตประจ ำปี รอบ 6 เดือน 100 
o41 รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรป้องกันกำรทุจริตประจ ำปี 100 
10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 

 

o42 มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน 100 
o43 กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน 100 

 
จำกตำรำงที่ 2  ผลกำรประเมิน OIT ของมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

มีผลคะแนนกำรประเมิน ดังนี้ 
1) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล เป็นคะแนนจำกกำรประเมินกำรเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น

ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของมหำวิทยำลัย เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่ำง ๆ ให้สำธำรณชนได้รับทรำบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) 
ข้อมูลพ้ืนฐำน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐำน ข่ำวประชำสัมพันธ์ และกำรปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) กำรบริหำรงำน ได้แก่ 
แผนด ำเนินงำน กำรปฏิบัติงำน และกำรให้บริกำร (3) กำรบริหำรเงินงบประมำณ ได้แก่ แผนกำรใช้จ่ ำย
งบประมำณประจ ำปี และกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ (4) กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
ได้แก่ นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล และหลักเกณฑ์
กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล และ (5) กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในหน่วยงำน ได้แก่ กำรจัดกำรเรื่อง
ร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และกำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม ซึ่งกำรเผยแพร่ข้อมูลใน
ประเด็นข้ำงต้นแสดงถึงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนและกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
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2) ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต เป็นคะแนนจำกกำรกำรประเมินกำรเผยแพร่ข้อมูล
ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของมหำวิทยำลัย เพ่ือเปิดเผยกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ  ให้สำธำรณชนได้รับทรำบ ใน 2 
ประเด็น คือ (1) กำรด ำเนินกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริต ได้แก่ เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร กำรประเมินควำม
เสี่ยงเพ่ือกำรป้องกันกำรทุจริต กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต และ (2) 
มำตรกำรภำยในเพ่ือป้องกันกำรทุจริต ได้แก่ มำตรกำรภำยในเพ่ือส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกันกำรทุจริต 
ซึ่งกำรเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้ำงต้นแสดงถึงกำรให้ควำมส ำคัญและกำรแสดงถึงควำมพยำยำมของ
มหำวิทยำลัยที่จะป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำนให้ลดน้อยลงหรือไม่สำมำรถเกิดข้ึนได้   

2.1.2 ตัวช้ีวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) มี 5 ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย  
 ตำรำง 3  ผลกำรประเมินในแต่ละตัวชี้วัด IIT ตัวชีว้ัดที่ 1 – 5 ได้คะแนนมำกกว่ำ 85 คะแนน 
 

ประเด็นการประเมิน IIT คะแนน 
1. การปฏิบัติหน้าที่  
1. กำรปฏิบัติงำน/ให้บริกำรแก่ผู้มำติดต่อ ตำมขั้นตอนที่ก ำหนดและตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 90.89 
2. กำรปฏิบัติงำน/ให้บริกำรแก่ผู้มำติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มำติดต่อที่รู้จักเป็นกำรส่วนตัวเท่ำเทียมกัน   89.94 
3. มีพฤติกรรมในกำรปฏิบัติงำน โดยมุ่งผลส ำเร็จของงำน/ให้ควำมส ำคัญกับงำนมำกกว่ำธุระส่วนตัว/
พร้อมรับผิดชอบ หำกควำมผิดพลำดเกิดจำกตนเอง 

91.12 

4. มีกำรเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อำจค ำนวณเป็นเงินได้ จำกผู้มำติดต่อเพื่อแลกกับกำร
ปฏิบัติงำน กำรอนุมัติ อนุญำต หรือให้บริกำร  

98.56 

5. นอกเหนือจำกกำรรับจำกญำติหรือจำกบุคคล ที่ให้กันในโอกำสต่ำง ๆ โดยปกติตำมขนบธรรมเนียม 
ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตำมมำรยำทที่ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน 
มีกำรรับเงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อำจค ำนวณเป็นเงินได้ 

98.56 

6. มีกำรให้เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อ่ืน ๆ  ที่อำจค ำนวณเป็นเงินได้ ก่บุคคลภำยนอกหรือภำคเอกชน 
เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีและคำดหวังให้มีกำรตอบแทนในอนำคต 

98.34 

2. การใช้งบประมาณ  
7.  รับรู้เก่ียวกับแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีของหน่วยงำน    81.23 
8. มีกำรใช้จ่ำยงบประมำณ โดยค ำนึงควำมคุ้มค่ำและไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมำณที่ตั้งไว้ 91.21 
9. มีกำรใช้จ่ำยงบประมำณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง  95.49 
10. มีกำรเบิกจ่ำยเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่ำท ำงำนล่วงเวลำ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ หรือค่ำเดินทำง ฯลฯ  96.77 
11. มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง/กำรจัดหำพัสดุ และกำรตรวจรับพัสดุด้วยควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้หรือเอ้ือ
ประโยชน์ให้ผู้ประกอบกำรรำยใดรำยหนึ่ง 

92.32 

12. เปิดโอกำสให้ท่ำน มีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณ โดยกำรสอบถำม ทักท้วงและ
ร้องเรียน 

83.71 

3. การใช้อ านาจ  
13. ผู้บังคับบัญชำมอบหมำยงำนแก่ท่ำนอย่ำงเป็นธรรมตำมต ำแหน่งหน้ำที่ 86.86 
14. ได้รับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ตำมระดับคุณภำพของผลงำน  85.96 
15. ผู้บังคับบัญชำของท่ำน มีกำรคัดเลือกผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม กำรศึกษำดูงำน หรือกำรให้ทุนกำรศึกษำ 
อย่ำงเป็นธรรม  

85.49 

16.  เคยถูกผู้บังคับบัญชำสั่งกำรให้ท ำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชำ  96.85 
17.  เคยถูกผู้บังคับบัญชำสั่งกำรให้ท ำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริต  97.07 
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ประเด็นการประเมิน IIT คะแนน 
18. กำรบริหำรงำนบุคคล ถูกแทรกแซงจำกผู้มีอ ำนำจ  มีกำรซื้อขำยต ำแหน่ง และเอ้ือประโยชน์ให้กลุ่ม
หรือพวกพ้อง 

94.25 

4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ  
19. บุคลำกรมีกำรเอำทรัพย์สินของรำชกำร ไปเป็นของส่วนตัว หรือน ำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง   96.17 
20. ขั้นตอนกำรขออนุญำตเพื่อยืมทรัพย์สินของรำชกำรไปใช้ปฏิบัติงำนในหน่วยงำน มีควำมสะดวก  80.04 
21. กรณีที่ต้องมีกำรขอยืมทรัพย์สินของรำชกำรไปใช้ปฏิบัติงำน บุคลำกรในหน่วยงำน มีกำรขออนุญำต
อย่ำงถูกต้อง  

90.77 

22. บุคคลภำยนอกหรือเอกชน มีกำรน ำทรัพย์สินของรำชกำรไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญำตอย่ำงถูกต้อง   96.31 
23.  รู้แนวปฏิบัติของหน่วยงำนของท่ำน เก่ียวกับกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำรที่ถูกต้อง   85.35 
24. มีกำรก ำกับดูแลและตรวจสอบกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร เพื่อป้องกันไม่ให้มีกำรน ำไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง  

89.34 

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
25. ผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำนของท่ำน ให้ควำมส ำคัญกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริต   92.04 
26. มีกำรทบทวนนโยบำยหรือมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพ และจัดท ำ
แผนงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำน 

94.22 

27. ปัญหำกำรทุจริตในหน่วยงำน  ได้รับกำรแก้ไข   85.93 
28. มีกำรด ำเนินกำร เฝ้ำระวังกำรทุจริต  ตรวจสอบกำรทุจริต ลงโทษทำงวินัย ต่อกำรทุจริต   88.71 
29. มีกำรน ำผลกำรตรวจสอบของฝ่ำยตรวจสอบ ทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน ไปปรับปรุงกำร
ท ำงำน เพื่อป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำน มำกน้อยเพียงใด 

87.83 

30. แนวโน้มกำรทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงำน สำมำรถร้องเรียนและส่งหลักฐำนได้อย่ำงสะดวก  มั่นใจ
ว่ำจะมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงตรงไปตรงมำ และมั่นใจว่ำจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 

84.67 

 
จำกตำรำงที่ 3   ผลกำรประเมิน IIT ของมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

มีผลคะแนนรวมกำรประเมินตัวชี้วัดตำมล ำดับจำกมำกไปหำน้อย ดังนี้ 
(1) ตัวชี้วัดที่ 1 กำรปฏิบัติหน้ำที่ ได้คะแนนเท่ำกับ 94.57 คะแนน เป็นคะแนนจำกกำร

ประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัยต่อกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรอ่ืนในหน่วยงำนของตนเอง ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนโดยยึดหลักตำมมำตรฐำน มีควำมโปร่งใส ปฏิบัติงำนหรือด ำเนินกำรตำม
ขั้นตอนและระยะเวลำที่ก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่ำงเท่ำเทียมกัน รวมไปถึงกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงมุ่งม่ัน เต็มควำมสำมำรถ และมีควำมรับผิดชอบต่องำนในหน้ำที่ที่รับผิดชอบ  

ทั้งนี้  มหำวิทยำลัยได้ให้ควำมส ำคัญในเรื่องกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในกำรให้บริกำรแก่
ผู้รับบริกำร โดยผู้บริหำรระดับสูงมีนโยบำยเน้นย้ ำ กำรให้บริกำรแก่บุคคลภำยนอกอย่ำงเท่ำเทียมกัน รวมทั้ง
พัฒนำระบบงำนให้บริกำรต่ำงๆ ผ่ำนระบบสำรสนเทศที่ทันสมัยเหมำะกับกำรเข้ำถึงข้อมูลได้สะดวกและ
รวดเร็ว  เช่น ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน คู่มือกำรให้บริกำรแสดงไว้บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน มีกำรแสดงกฎหมำยบริหำรของมหำวิทยำลัย ก ำหนดแนวปฏิบัติเรื่องกำรร้องเรียน  ช่องทำงกำร
ร้องเรียนเรื่องกำรทุจริต เป็นต้น  รวมทั้ง มหำวิทยำลัยได้ก ำหนดให้มีกำรประชุมบริหำรเป็นประจ ำทุกเดือน
เพ่ือชี้แจงติดตำมกำรด ำเนินงำนจำกหน่วยงำนต่ำงๆ  อีกทั้งมีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนปี
ละ 2 ครั้งเพ่ือให้มกีำรรำยงำนถึงปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน 
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 (2) ตัวชี้วัดที่ 3 กำรใช้อ ำนำจ ได้คะแนนเท่ำกับ 91.08 คะแนน เป็นคะแนนจำกกำรประเมิน
กำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัยต่อกำรใช้อ ำนำจของผู้บังคับบัญชำของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
กำรมอบหมำยงำน กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรคัดเลือกบุคลำกรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ ซึ่งจะต้อง
เป็นไปอย่ำงเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ   

 ทั้งนี้ บุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัยยังมีควำมเชื่อมั่นต่อกำรใช้อ ำนำจของผู้บังคับบัญชำ
เกี่ยวกับกำรมอบหมำยงำน กำรด ำเนินงำนในหน่วยงำน ผู้บริหำรและผู้บังคับบัญชำเป็นต้นแบบที่ดีในกำร
ด ำเนินงำน โดยมีค ำสั่งมหำวิทยำลัย เรื่องกำรมอบอ ำนำจให้ผู้บริหำร หัวหน้ำงำนและพนักงำนปฏิบัติหน้ำที่ไว้
อย่ำงชัดเจน   

 (3) ตัวชี้วัดที่ 2 กำรใช้งบประมำณ ได้คะแนนเท่ำกับ 90.12 คะแนน เป็นคะแนนจำกกำร
ประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัยต่อกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ของหน่วยงำนของตนเอง ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ นับตั้งแต่กำรจัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีและ
เผยแพร่อย่ำงโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนอย่ำงคุ้มค่ำ เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง กำรเบิกจ่ำยเงินของบุคลำกรภำยในในเรื่องต่ำง ๆ 
เช่น ค่ำท ำงำนล่วงเวลำ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ หรือค่ำเดินทำง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรตรวจ
รับพัสดุด้วย   

ทั้งนี้  มหำวิทยำลัยได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรเปิดโอกำสให้บุคลำกรภำยในมีส่วนร่วมในกำร
ตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนตนเองได้  และมีกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรใช้งบประมำณ
เป็นประจ ำทุกเดือนในที่ประชุมบริหำร รวมทั้งให้ทุกหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยจัดประชุมชี้แจงให้บุคลำกร
รับทรำบโดยทั่วกันเป็นประจ ำทุกเดือน 

(4) ตัวชี้วัดที่ 4 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร ได้คะแนนเท่ำกับ 89.66 คะแนน เป็นคะแนน
จำกกำรประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัยต่อกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลำกรภำยใน ในกำรน ำทรัพย์สินของรำชกำรของหน่วยงำนไปเป็นของตนเอง
หรือน ำไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในกำรขอยืมทรัพย์สินของรำชกำร ทั้งกำรยืมโดยบุคลำกรภำยในหน่วยงำน
และกำรยืมโดยบุคคลภำยนอกหน่วยงำน ซึ่งหน่วยงำนจะต้องมีกระบวนกำรในกำรขออนุญำตที่ชัดเจนและ
สะดวก  

ทั้งนี้  มหำวิทยำลัยได้ให้ควำมส ำคัญในเรื่องกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร โดยกำรออกกฎ 
ระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำรแจ้งเวียนให้บุคลำกรทุกคนรับทรำบ พร้อมจัดท ำ
ระบบสำรสนเทศเพ่ือให้บุคลำกรสำมำรถเข้ำถึงระบบได้ง่ำย สะดวกและรวดเร็ว รวมไปถึงมีกำรก ำกับดูแลและ
ตรวจสอบกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำรอย่ำงต่อเนื่อง 

    (5) ตัวชี้วัดที่ 5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต ได้คะแนนเท่ำกับ 88.90 คะแนน เป็นคะแนน
จำกกำรประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนต่อกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตของมหำวิทยำลัย ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรให้ควำมส ำคัญของผู้บริหำรสูงสุดในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงจริงจัง เห็นได้ว่ำ
มหำวิทยำลัยและผู้บริหำรระดับสูง ได้มีกำรทบทวนนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำน
ให้มีประสิทธิภำพ และจัดท ำแผนงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำน เพ่ือให้เกิดกำร
แก้ไขปัญหำกำรทุจริตได้อย่ำงเป็นรูปธรรม รวมไปถึงกำรประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภำพกำรแก้ไขปัญหำกำร
ทุจริตของหน่วยงำน ที่จะต้องท ำให้กำรทุจริตในหน่วยงำนลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้
บุคลำกรภำยใน สำมำรถร้องเรียนเมื่อพบเห็นกำรทุจริตภำยในหน่วยงำนด้วย  
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ทั้งนี้ มหำวิทยำลัยยังให้ควำมส ำคัญในกำรตรวจสอบกำรทุจริตภำยในหน่วยงำน และน ำผล
กำรตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภำยในและกำรตรวจสอบภำยนอกน ำไปปรับปรุงกำรท ำงำน เพ่ือป้องกัน
กำรทุจริต รวมถึงกำรจัดช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตไว้บนเว็บไซต์หลักของมหำวิทยำลัยและของ
หน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในมหำวิทยำลัย  

 
2.2  จุดที่ต้องพัฒนา คือตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนต่ ากว่า 85 คะแนน มีจ านวน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่  

ตำรำงที่ 2 ผลกำรประเมิน EIT ตัวชี้วัดที่ 6 – 8 

ประเด็นการประเมิน EIT คะแนน 
6. คุณภาพการด าเนินงาน  
1. กำรปฏิบัติงำน/ให้บริกำรเป็นไปตำมขั้นตอนที่ก ำหนด และตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 76.93 
2. กำรปฏิบัติงำน/ให้บริกำรแก่ผู้มำติดต่ออย่ำงเท่ำเทียมกัน  79.17 
3. กำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำร/ให้บริกำรแก่ท่ำนอย่ำงตรงไปตรงมำ ไม่ปิดบังหรือบิดเบือน
ข้อมูล   

78.90 

4. ในระยะ 1 ปีที่ผ่ำนมำ มีกำรร้องขอให้จ่ำยเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน ๆ  ที่อำจค ำนวณเป็นเงนิได้ 
เช่น กำรลดรำคำ กำรให้ควำมบันเทีง เพื่อแลกกับกำรปฏิบัติงำน กำรอนุมัติ อนุญำต หรือให้บริกำร  

98.21 

5. กำรด ำเนินงำน โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของประชำชนและส่วนรวมเป็นหลัก   71.86 
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
6. มีกำรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำน เข้ำถึงง่ำย ไม่ซับซ้อน และมีช่องทำงหลำกหลำย 77.98 
7. มีกำรเผยแพร่ผลงำนหรือข้อมูลที่สำธำรณชนควรรับทรำบอย่ำงชัดเจน   75.31 
8. มีช่องทำงรับฟังค ำติชมหรือควำมคิดเห็นเก่ียวกับกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร   95.26 
9. มีกำรชี้แจงและตอบค ำถำม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงชัดเจน  72.81 
10. มีช่องทำงให้ผู้มำติดต่อร้องเรียนกำรทุจริตของบุคลำกรในหน่วยงำน  89.26 
8. การปรับปรุงระบบการท างาน  
11. มีกำรปรับปรุงคุณภำพกำรปฏิบัติงำน/กำรให้บริกำรให้ดีขึ้น  69.50 
12. มีกำรปรับปรุงวิธีกำรและขั้นตอนกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรดีขึ้น   69.76 
13. มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร ให้เกิดควำมสะดวกรวดเร็วมำกข้ึน   98.26 
14. เปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุง
พัฒนำกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรของหน่วยงำนได้ดีขึ้น   

61.24 

15. มีกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร ให้มีควำมโปร่งใสมำกข้ึน  73.90 
 
จำกตำรำงที่ 4 ผลกำรประเมิน EIT ของมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

มีผลคะแนนรวมกำรประเมินตัวชี้วัดตำมล ำดับจำกมำกไปหำน้อย ดังนี้ 
 (1) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร ได้คะแนนเท่ากับ 82.11 คะแนน  เป็นคะแนน

ประเมินกำรรับรู้ของผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหำวิทยำลัยต่อประสิทธิภำพกำร
สื่อสำร ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับกำรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำนในเรื่องต่ำง ๆ ต่อสำธำรณชน ผ่ำนช่องทำงที่
หลำกหลำย สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนและข้อมูลที่สำธำรณชนควรรับทรำบ รวมถึงกำรจัดให้มี
ช่องทำงให้ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำมำรถส่งค ำติชมหรือควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำร
ด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร และมีกำรชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่ำงชัดเจน นอกจำกนี้ ยังประเมินกำร
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รับรู้เกี่ยวกับกำรจัดให้มีช่องทำงให้ผู้มำติดต่อสำมำรถร้องเรียนกำรทุจริตของบุคลำกรในหน่วยงำนด้วย ซึ่ง
สะท้อนถึงกำรสื่อสำรกับผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

สิ่งที่มหำวิทยำลัยควรพัฒนำ คือ (1) ส่งเสริมกำรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำนที่เข้ำถึงง่ำย ไม่
ซับซ้อนและเพ่ิมช่องทำงที่หลำกหลำยมำกขึ้น  (2) ส่งเสริมกำรเผยแพร่ผลงำนหรือข้อมูลที่สำธำรณชนควร
รับทรำบอย่ำงชัดเจนมำกขึ้น (3) เพ่ิมมำตรกำรชี้แจงและตอบค ำถำม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยจำกประชำชน
เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนให้ชัดเจนมำกข้ึน และ (4) เพ่ิมช่องทำงติดต่อ หรือมีช่องทำงให้ผู้มำติดต่อร้องเรียนกำร
ทุจริตของบุคลำกรในหน่วยงำน   

(2) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน ได้คะแนนเท่ากับ 81.01 คะแนน เป็นคะแนน
ประเมินกำรรับรู้ของผู้รับบริกำร หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหำวิทยำลัยต่อกำรคุณภำพกำรด ำเนินงำน ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของบุคลำกร โดยยึดหลักตำมมำตรฐำน ขั้นตอน และระยะเวลำที่
ก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด ซึ่งสะท้อนถึงกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมีคุณธรรม  และไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงให้ข้อมูลที่
ชัดเจนแก่รับบริกำร หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงตรงไปตรงมำ ไม่เห็นแก่ประโยชน์ของพวกพ้องมำกกว่ำ
ประโยชน์ของส่วนรวม  

สิ่งที่มหำวิทยำลัยควรพัฒนำ คือ (1) กำรก ำกับติดตำมกำรท ำงำนของบุคลำกรของหน่วยงำน
ว่ำมีกำรติดต่อ ปฏิบัติงำน และให้บริกำรแก่ประชำชนเป็นไปตำมขั้นตอนและระยะเวลำที่ก ำหนดหรือไม่ (2) 
เพ่ิมมำตรกำรก ำกับให้บุคลำกรของหน่วยงำนให้บริกำรประชำชนอย่ำงเท่ำเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ และให้
ตรวจสอบว่ำบุคลำกรในหน่วยงำน ปฏิบัติงำน/ให้บริกำร แก่ผู้มำติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มำติดต่อที่รู้จักเป็นกำร
ส่วนตัวอย่ำงเท่ำเทียมกัน (3) เพ่ิมมำตรกำรก ำกับติดตำมกำรท ำงำนของบุคลำกรของหน่วยงำนในกำรท ำงำน
อย่ำงตรงไปตรงมำ ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล และ (4) ส่งเสริมกำรท ำงำนที่ค ำนึงถึงประโยชน์ของประชำชน
และส่วนรวมเป็นหลัก   

(3) ตัวชี้วัดที่ 8 กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน ได้คะแนนเท่ากับ 74.53 คะแนน เป็นคะแนน
ประเมินกำรรับรู้ของผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำนต่อกำรปรับปรุงระบบกำร
ท ำงำน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรปรับปรุงพัฒนำหน่วยงำน ทั้งกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรและ
กระบวนกำรท ำงำนของหน่วยงำนให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรด ำเนินงำนเพ่ือให้เกิดควำม
สะดวกรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนกำรเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำรหรือผู้มำติดต่อ เข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กำรปรับปรุงพัฒนำกำรด ำเนินงำนเพ่ือให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรด้วย ทั้งนี้ นอกจำกหน่วยงำนจะต้อง
ปรับปรุงพัฒนำ กำรด ำเนินงำนให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ควำมส ำคัญกับกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้มีคว ำม
โปร่งใสมำกขึ้นอีกด้วย 

สิ่งที่มหำวิทยำลัยควรพัฒนำ คือ (1) ปรับปรุงกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรให้มีควำมโปร่งใส
มำกขึ้น (2) เพ่ิมกำรปรับปรุงวิธีกำรและ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรให้ดีขึ้น (3) เปิดโอกำสให้
ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงพัฒนำกำรด ำเนินงำน/กำร
ให้บริกำรของหน่วยงำนให้ดีขึ้น และ (4) ปรับปรุงกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรให้มีควำมโปร่งใสมำกข้ึน    
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

จำกผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 มหำวิทยำลัยได้คะแนน จ ำนวน 91.03 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมี
ผลกำรประเมินระดับ A หมำยถึง หน่วยงำนสำมำรถด ำเนินกำรได้ค่อนข้ำงครบถ้วน และมีแนวปฏิบัติที่ดีใน
กำรด ำเนินกำรตำมตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์กำรประเมิน ITA  โดยมีบำงส่วนที่ต้องปรับปรุงหรือเปิดเผยข้อมูล
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ประมำณร้อยละ 5 - 15 ของตัวชี้วัดหรือข้อค ำถำมท้ังหมด ดังนั้น หน่วยงำนพึงพิจำรณำผลประเมินเพื่อน ำไปสู่
กำรพัฒนำในจุดที่ยังคงเป็นปัญหำ โดยหำกมีกำรวำงแผนแก้ไขปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง คำดหมำยได้ว่ำ
หน่วยงำนจะสำมำรถยกระดับกำรด ำเนินงำนตำมหลักคุณธรรมและควำมโปร่งใสได้อย่ำงมีสัมฤทธิผล รวมถึ ง
สำมำรถสร้ำงควำมเชื่อมั่นศรัทธำ สร้ำงควำมไว้วำงใจแก่สำธำรณชนได้มำกยิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป ทั้งนี้ ประเด็นที่
ควรมีกำรเปิดเผย หรือบริหำรจัดกำรให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่ 

- เปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุง
พัฒนำกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรของหน่วยงำนให้ดีขึ้น 

- เพ่ิมกลไกกำรปรับปรุงคุณภำพกำรปฏิบัติงำน/กำรให้บริกำรของหน่วยงำนให้ดีขึ้น 
- เพ่ิมกำรปรับปรุงวิธีกำรและขั้นตอนกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรให้ดีขึ้น 
- ส่งเสริมกำรท ำงำนที่ค ำนึงถึงประโยชน์ของประชำชนและส่วนรวมเป็นหลัก 
- เพ่ิมมำตรกำรชี้แจงและตอบค ำถำม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยจำกประชำชนเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนให้

ชัดเจนมำกข้ึน 
- ปรับปรุงกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรให้มีควำมโปร่งใสมำกข้ึน 
- ส่งเสริมกำรเผยแพร่ผลงำนหรือข้อมูลที่สำธำรณชนควรรับทรำบอย่ำงชัดเจนมำกขึ้น 
- ก ำกับติดตำมกำรท ำงำนของบุคลำกรของหน่วยงำนว่ำมีกำรติดต่อ ปฏิบัติงำน และให้บริกำรแก่

ประชำชนเป็นไปตำมข้ันตอนและระยะเวลำที่ก ำหนด 
- ส่งเสริมกำรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำนที่เข้ำถึงง่ำย ไม่ซับซ้อน และเพ่ิมช่องทำงที่หลำกหลำยมำกขึ้น 
- เพ่ิมมำตรกำรก ำกับติดตำมกำรท ำงำนของบุคลำกรของหน่วยงำนในกำรท ำงำนอย่ำงตรงไปตรงมำ 

ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 
- เพ่ิมมำตรกำรก ำกับให้บุคลำกรของหน่วยงำนให้บริกำรประชำชนอย่ำงเท่ำเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
- เพ่ิมกำรอ ำนวยควำมสะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนกำรขออนุญำตเพ่ือยืมทรัพย์สินของรำชกำร ไปใช้

ปฏิบัติงำนในหน่วยงำน  
- ส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีของหน่วยงำน 

มำกขึ้น 
- ส่งเสริมให้หน่วยงำนเปิดโอกำสให้มีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณ โดยเพ่ิมกำรให้

สอบถำม ทักท้วง ร้องเรียน 
- สร้ำงช่องทำงกำรร้องเรียน กำรติดตำมผลกำรร้องเรียน และสร้ำงควำมม่ันใจในกำรจัดกำรกำรทุจริต 

ตลอดจนปกป้องผู้กระท ำกำรร้องเรียน โดยหำกพบกำรทุจริตในหน่วยงำน 
- ส่งเสริมกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงำนในกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำรที่ถูกต้อง 
- พัฒนำกระบวนกำรกำรคัดเลือกผู้เข้ำรับ กำรฝึกอบรม กำรศึกษำดูงำน หรือกำรให้ทุนกำรศึกษำ 

อย่ำงเป็นธรรม 
- แก้ไขปัญหำกำรทุจริตในหน่วยงำนอย่ำงจริงจัง 
- ส่งเสริมกลไกกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ตำมระดับคุณภำพของผลงำนอย่ำงถูกต้อง 
- ส่งเสริมให้มีกำรมอบหมำยงำนตำมต ำแหน่งหน้ำที่จำก ผู้บังคับบัญชำอย่ำงเป็นธรรม 
- ส่งเสริมให้มีกำรน ำผลกำรตรวจสอบของฝ่ำยตรวจสอบทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน ไปปรับปรุง

กำรท ำงำน เพ่ือป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำน 
- เพ่ิมมำตรกำรส่งเสริมให้หน่วยงำน มีกำรด ำเนินกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริต ตรวจสอบกำรทุจริต และ

ลงโทษทำงวินัยอย่ำงจริงจังเมื่อพบกำรทุจริต 
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- เพ่ิมช่องทำงติดต่อ หรือมีช่องทำงให้ผู้มำติดต่อร้องเรียนกำรทุจริตของบุคลำกรในหน่วยงำน 
- เพ่ิมมำตรกำรก ำกับดูแลและตรวจสอบ กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร เพ่ือป้องกันไม่ให้มีกำรน ำไปใช้

ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 
- ให้ตรวจสอบว่ำบุคลำกรในหน่วยงำน ปฏิบัติงำน/ให้บริกำร แก่ผู้มำติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มำติดต่อที่

รู้จักเป็นกำรส่วนตัวอย่ำงเท่ำเทียมกัน มำกน้อยเพียงใด  
- เพ่ิมกำรก ำกับติดตำม ถ้ำมีกำรขอยืมทรัพย์สินของรำชกำร ไปใช้ปฏิบัติงำน บุคลำกรในหน่วยงำน 

ต้องมีกำรขออนุญำตอย่ำงถูกต้อง 
- ให้ตรวจสอบว่ำประเด็นกำรปฏิบัติงำนให้บริกำรแก่ผู้ อ่ืนว่ำเป็นไปตำมขั้นตอนหรือระยะเวลำที่

ก ำหนดมำกน้อยเพียงใด 
- พึงให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำพฤติกรรมกำรมุ่งเน้นผลส ำเร็จของงำน กำรให้ควำมส ำคัญกับงำน

มำกกว่ำธุระส่วนตัว และควำมพร้อมรับผิดรับชอบหำกควำมผิดพลำดเกิดจำกตนเองของบุคลำกรในหน่วยงำน 
มำกขึ้น 

- เพ่ิมกลไกก ำกับให้หน่วยงำน ใช้จ่ำยงบประมำณ โดยค ำนึงถึงควำมคุ้มค่ำ และไม่บิดเบือน
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

      ทั้งนี ้มหำวิทยำลัยได้ให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรด ำเนินงำนตำมข้อสังเกต
ดังกล่ำว โดยผู้บริหำรและบุคลำกรมีกำรประชุมร่วมกันเป็นประจ ำทุกเดือนเพ่ือให้มีกำรสื่อสำรในเรื่อง กำร
ปฏิบัติหน้ำที่ กำรใช้งบประมำณ กำรใช้อ ำนำจ กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร รวมถึงกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต
ในองค์กร และได้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ เพ่ือท ำหน้ำที่สร้ำงควำมตระหนัก ควำมรับผิดชอบ และกำรรับรู้ต่อกำร
ด ำเนินงำนตำมกรอบคุณธรรมและควำมโปร่งใสของมหำวิทยำลัย ให้แก่ทั้งบุคลำกรและนักศึกษำ เพ่ือให้
เป็นไปตำมหลักค่ำนิยมของมหำวิทยำลัยที่เป็นเป็นองค์กำรธรรมรัฐ และสอดคล้องกับนโยบำยเจตนำสุจริตของ
อธิกำรบดี 

ส ำหรับในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  มหำวิทยำลัยได้จัดให้มีมำตรกำรส่งเสริมและแนวทำงกำร
ปรับปรุงพัฒนำให้หน่วยงำนต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัยมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนอย่ำงมีคุณธรรม
และควำมโปร่งใส ดังนี้   
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มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
      

1. ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)  ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ซึ่งผลกำรประเมิน
มหำวิทยำลัยได้รับคะแนน 100 คะแนนทั้ง 2 ตัวชี้วัด ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ำมีกำรวำงระบบที่ดี ในกำรเปิดเผยข้อมูลต่ำงๆ ของหน่วยงำนให้สำธำรณชนได้รับทรำบอย่ำงเป็น
ปัจจุบัน และถึงแม้ว่ำในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 มหำวิทยำลัยจะได้คะแนนเต็มทั้ง 2 ตัวชี้วัด มหำวิทยำลัยยังคงต้องมีมำตรกำรที่ต้องด ำเนินกำรอย่ำงเร่งด่วนและต่อเนื่อง 
เพ่ือให้สำมำรถรักษำระดับคะแนนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ไว้ เนื่องจำกเกณฑ์กำรให้คะแนนมีกำรปรับปรุงเพ่ิมขึ้น และบำงหน่วยงำนยังขำดควำมเข้ำใจในเรื่องของ
กำรเปิดเผยข้อมูลเพือ่ให้เป็นไปตำมเกณฑ์  

   

ตัวช้ีวัด คะแนน สิ่งท่ีคาดว่าท าได้ดี ประเด็นที่ต้องเร่งแก้ไข/
พัฒนาเร่งด่วน 

มาตรการส่งเสริม/แนวทางปรับปรุงแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

กำรเปิดเผยข้อมูล  100 1. หน่วยงำนหลักที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง แ ต่ ล ะ
ตั ว ชี้ วั ด ใ ห้ ค ว ำ ม
ร่วมมือเป็นอย่ำงดี 
2. เปิดเผยข้อมูลได้
ภำยในเวลำที่ก ำหนด 
3 .  ข้อมูลส่ วนใหญ่
เ ป็ น ปั จ จุ บั น แ ล ะ
เป็นไปตำมเกณฑ์ที่
ส ำนั ก งำน  ป .ป .ช .
ก ำหนด 

1. บำงหน่วยงำนยั งขำด
ควำมเข้ำในเรื่องกำรเปิดเผย
ข้อมูล เ พ่ือให้ เป็นไปตำม
เกณฑ์กำรประเมิน 
2. กำรประสำนงำนกับผู้ที่
เกี่ยวข้อง ในช่วงกำรเกิดโรค
ระบำด โควิด 19 ไม่สะดวก 
เนื่ องจำกบำงหน่ วยงำน
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดติดเชื้อ
โควิด-19 หรือต้องถูกกักตัว 

1. มำตรกำรที่ต้องด ำเนินกำรเร่งด่วน ได้แก่ กำรสร้ำง
ควำมตระหนักรู้ เกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลตำมหลักเกณฑ์
แบบวัดกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity 
and Transparency Assessment: OIT)   ประกอบด้วย 
   1)  ก ำหนดนโยบำยเรื่อง กำรบริหำรจัดกำรองค์กรด้วย
ควำมโปร่งใส โดยมีกำรชี้แจงในที่ประชุมบริหำร และมี
กำรติดตำมกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยอย่ำงต่อเนื่อง
สม่ ำเสมอ โดยเฉพำะเรื่องกำรใช้จ่ำยงบประมำณ กำร
จัดซื้อจัดจ้ำง รวมถึงก ำชับให้ผู้บังคับบัญชีทุกหน่วยงำนจัด
ประชุมชี้แจงให้บุคลำกรทุกรับทรำบเป็นประจ ำทุกเดือน  
  2) ผู้บริหำรระดับสูงมีนโยบำยสนับสนุนบริหำรจัดกำร
ด้ำนกำรประเมิน ITA  อย่ำงต่อเนื่อง โดย 
  2.1) จัดกำรจัดประชุมชี้แจงเกณฑ์กำรเปิดเผยข้อมูล
สำธำรณะ (OIT) เพ่ือสนับสนุนและสร้ำงควำมเข้ำใจ 
  2.2)  ก ำหนดผู้ รับผิดชอบหลักในกำรประสำนกับ

1. คณะผู้บริหำร 
2.คณะกรรมกำร
ส่ ง เสริมคุณธรรม
และควำมโปร่งใส  
3. บุคลำกรภำยใน
มหำวิทยำลัย 
 
ก าหนดแล้วเสร็จ 
30 เมษำยน 2565 
 

ก ำ ร ป้ อ ง กั น ก ำ ร
ทุจริต  

100 
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ตัวช้ีวัด คะแนน สิ่งท่ีคาดว่าท าได้ดี ประเด็นที่ต้องเร่งแก้ไข/
พัฒนาเร่งด่วน 

มาตรการส่งเสริม/แนวทางปรับปรุงแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

ส ำนักงำน ป.ป.ช. เพื่อสอบถำมในประเด็นข้อสงสัย 
  2.3) ก ำหนดผู้ให้ค ำปรึกษำแก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใน
กำรจัดท ำข้อมูล OIT 

 
2. ตัวชี้วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) ประกอบด้วย  5 ตัวชี้วัด โดยผลประเมินจำกกำรรับรู้
ของบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัย มีผลคะแนนภำพรวมเพ่ิมขึ้นจำกปีก่อน 
 

ตัวช้ีวัด คะแนน สิ่งท่ีคาดว่าท าได้ดี ประเด็นที่ต้องเร่งแก้ไข/
พัฒนาเร่งด่วน 

มาตรการส่งเสริม/แนวทางปรับปรุงแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

กำรปฏิบัติหน้ำที่   94.57 1. กลุ่มเป้ำหมำยมี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
และพร้อมให้ควำม
ร่วมมือ 
2 .  ด ำ เ นิ น ก ำ ร ไ ด้
ภำยในเวลำที่ก ำหนด 
3. ผู้ เข้ำร่วมวัดกำร
รับรู้มีจ ำนวนมำกกว่ำ
เป้ำหมำยที่ก ำหนด 
4. มีกำรชี้แจงโดยให้
ค ว ำ ม รู้ ข้ อ มู ล เ ชิ ง
ประจักษ์ เ พ่ือสร้ ำง
ควำมเข้ำใจข้อค ำถำม
ก่อนกำรประเมิน 

1. พนักงำนบำงส่วนยังขำด
ควำมเข้ำใจในบำงตัวชี้วัด  

2. มำตรกำรที่ยกระดับปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่  กำร
สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินงำนด้ำนคุณธรรม
และควำมโปร่งใสของมหำวิทยำลัย และน ำควำมรู้ไปใช้ใน
กำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน และกำรให้บริกำร เพ่ือให้
สำมำรถอ ำนวยควำมสะดวก 
    1) ผู้บริหำรและผู้บังคับบัญชำ เป็นต้นแบบที่ดีในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ 
    2)  อธิกำรบดีได้ประกำศเจตจ ำนงในกำรปฏิบัติงำน
ตำมนโยบำยคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรบริหำร
มหำวิทยำลัย  
    3) มหำวิทยำลัยได้ออกประกำศ  เรื่อง นโยบำยกำรไม่
รับและกำรงดให้ของขวัญของก ำนัลหรือประโยชน์อ่ืนใด 
(No Gift Policy)” 
    4) แต่งตั้งคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรประเมินคุณธรรม

1. คณะกรรมกำร
ส่ ง เสริมคุณธรรม
และควำมโปร่งใส 
2.  คณะผู้บริหำร
และบุ คลำกรที่ มี
อำยุงำนเกิน 1 ปี  
 
ก าหนดแล้วเสร็จ 
30 เมษำยน 2565 
 

กำรใช้อ ำนำจ   91.08 
กำรใช้งบประมำณ   90.12 
กำรใช้ทรัพย์สินของ
รำชกำร   

89.66 

กำรแก้ปัญหำกำร
ทุจริต 

88.90 
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ตัวช้ีวัด คะแนน สิ่งท่ีคาดว่าท าได้ดี ประเด็นที่ต้องเร่งแก้ไข/
พัฒนาเร่งด่วน 

มาตรการส่งเสริม/แนวทางปรับปรุงแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

5 .  จั ด ท ำ สื่ อ
ประชำสัมพันธ์ เ พ่ือ
สร้ำงควำมเข้ำใจ 

และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย 
วลัยลักษณ์ 
    5) สื่อสำรและเผยแพร่ให้ควำมรู้ เรื่อง เกณฑ์กำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  
    6) ก ำหนดให้ผู้บริหำรหน่วยงำนจัดประชุมหน่วยงำน
ประจ ำเดือน โดยให้มีวำระเรื่องกำรประเมินคุณธรรมฯ 
เพ่ือสื่อสำรให้บุคลำกรเข้ำใจไปในทิศทำงเดียวกัน 
    7) จัดอบรมให้ควำมรู้เรื่องกำรประเมินคุณธรรมฯ เพ่ือ
ยกระดับ.โดยเชิญวิทยำกรจำกส ำนักงำน ป.ป.ช. รวมถึง
ก ำ ร สื่ อ ส ำ ร ส ร้ ำ ง ค ว ำ ม ต ร ะ ห นั ก จ ำ ก ป ร ะ ธ ำ น
คณะกรรมกำร 
    8) จัดประชุมคณะกรรมกำรฯ เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจ
เพ่ือติดตำมกำรจัดท ำข้อมูลของผู้หน่วยงำนในก ำกับ 
    9) จัดกิจกรรมสร้ำงควำมเข้ำใจให้กับบุคลำกร ในกำร
สร้ำงกำรรับรู้ ด้ำนกำรปฏิบัติหน้ำที่ กำรใช้อ ำนำจ กำรใช้
งบประมำณ กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร และกำร
แก้ปัญหำกำรทุจริต  
    10) สร้ำงระบบทดสอบ กำรวัดกำรรับรู้  IIT ของ
บุคลำกรภำยในองค์ เพ่ือน ำผลมำใช้ในกำรปรับปรุงพัฒนำ 
กำรประเมินคุณธรรมฯ ของมหำวิทยำลัย 
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3. ตัวชี้วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายใน (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)  มีผลคะแนนต่ า
กว่า 85 คะแนน   
 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
สิ่งท่ีคาดว่าท าได้ดี ประเด็นที่ต้องเร่งแก้ไข/

พัฒนาเร่งด่วน 
มาตรการส่งเสริม/แนวทางการปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดที่ 1 คุณภาพการด าเนินงาน 
E1 บุคลำกรของหน่วยงำนที่ท่ำน
ติดต่อ ปฏิบัติงำน/ให้บริกำรแก่
ท่ำน ตำมประเด็นดังต่อไปนี้ มำก
น้อยเพียงใด 
- เป็นไปตำมข้ันตอนที่ก ำหนด 
- เป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

76.93 1. ผู้มีส่วนได้ส่วน
เ สี ย ภ ำ ย น อ ก มี
ควำมเชื่อมั่นในกำร
ด ำ เ นิ น ง ำ น ข อ ง
มหำวิทยำลัย ว่ำมี
ควำมโปร่ ง ใส ไม่
เรียกรับประโยชน์ 
2. กลุ่มเป้ำหมำยมี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใน 
และให้ควำมร่วมมือ
อย่ำงดี 
3. มีกำรสื่อสำรผ่ำน
สื่ อ  Social Media 
ต่ำงๆ 

1.  มี ช่ อ งทำงที่ ติ ดต่ อ
กลุ่ ม เป้ ำหมำย ที่ เ ป็ น
บุคคลภำยนอกจ ำกัด 
เพียงเบอร์โทรศัพท์ และ
มีอีเมลส่วนน้อย 
  

    1. มหำวิทยำลัยจัดท ำขั้นตอนกำรให้บริกำร
ที่ส ำคัญของมหำวิทยำลัยและเผยแพร่ผ่ำน
ระบบสำรสนเทศ ออนไลน์ในรูปแบบต่ำง ๆให้
เข้ำถึงง่ำย ไม่ซับซ้อน อำทิ เว็บเพจ Facebook, 
Twitter, Instagram และ Youtube  เป็นต้น  
ร ว ม ถึ ง จุ ด ใ ห้ บ ริ ก ำ ร  แ ล ะ เ ค ำ น์ เ ต อ ร์
ประชำสัมพันธ์ เพ่ือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก
มี ค ว ำ ม เ ชื่ อ มั่ น ใ น ก ำ ร ด ำ เ นิ น ง ำ น ข อ ง
มหำวิทยำลัย ว่ำมีควำมโปร่งใส ไม่เรียกรับ
ประโยชน์ 
    2. อธิกำรบดีได้ก ำหนดนโยบำยในกำรให้
หัวหน้ำหน่วยงำนก ำกับดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชำ
ปฏิบัติตำมขั้นตอนกำรให้บริกำรที่หน่วยงำน
ก ำหนด โดยไม่เลือกปฏิบัติและให้ปฏิบัติจนเป็น
ปกตินิสัยประจ ำตน 
    3.  ก ำหนดขั้นตอนและระยะเวลำกำร
ด ำ เ นิ น ง ำนขอ งหน่ ว ย ง ำน ให้ บ ริ ก ำ ร ใน
มหำวิทยำลัยไว้ชัดเจน  

1.คณะกรรมกำร
ส่งเสริมคุณธรรม
และควำมโปร่งใส 
2.  คณะผู้บริหำร
และหน่ ว ย ง ำนที่
บ ริ ก ำ ร ข อ ง
มหำวิทยำลัย 
 
ก าหนดแล้วเสร็จ
30 เมษำยน 2565 

E2 บุคลำกรของหน่วยงำนที่ท่ำน
ติดต่อ ปฏิบัติงำน/ให้บริกำรแก่
ท่ำน กับผู้มำติดต่ออ่ืน ๆ อย่ำงเท่ำ
เทียมกันมำกน้อยเพียงใด 

79.17 

E3 บุคลำกรของหน่วยงำนที่ท่ำน
ติ ด ต่ อ  ใ ห้ ข้ อ มู ล เ กี่ ย ว กั บกำร
ด ำเนินกำร/ให้บริกำรแก่ท่ำนอย่ำง
ต ร ง ไ ป ต ร ง ม ำ  ไ ม่ ปิ ด บั ง ห รื อ
บิดเบือนข้อมูล มำกน้อยเพียงใด 

78.90 

E4 ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ท่ำน
เคยถูกบุคลำกรของหน่วยงำนที่
ท่ำนติดต่อ ร้องขอให้จ่ำยหรือให้สิ่ง

98.21 
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ประเด็นการประเมิน คะแนน 
สิ่งท่ีคาดว่าท าได้ดี ประเด็นที่ต้องเร่งแก้ไข/

พัฒนาเร่งด่วน 
มาตรการส่งเสริม/แนวทางการปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ 

ดั ง ต่ อ ไ ป นี้  เ พ่ื อ แ ล ก กั บ ก ำ ร
ปฏิบัติงำน กำรอนุมัติ อนุญำต หรือ
ให้บริกำร หรือไม่  
- เงิน 
- ทรัพย์สิน  
- ประโยชน์อ่ืน ๆ  ที่อำจค ำนวณเป็นเงินได้   

    4. ก ำหนดคู่มือปฏิบัติงำนให้บุคลำกรใช้เป็น
แนวปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลักที่ส ำคัญของแต่
ละหน่วยงำนไว้ เป็นกำรเฉพำะ พร้อมทั้ ง
เผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์และช่องทำงอ่ืน ๆ 
    5.อธิกำรบดีก ำหนดนโยบำยให้ผู้บริหำรของ
หน่วยงำนต้องถ่ำยทอดและก ำชับให้บุคลำกร
ปฏิบัติหน้ ำที่  โดยค ำนึ งถึ งประโยชน์ของ
ประชำชนและส่วนรวมเป็นหลัก 
    6.  ก ำหนดช่องทำงกำรชี้แจงและตอบ
ค ำถำม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยจำกประชำชน
เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนไว้บนเว็บไซต์หลักและ
ระดับหน่วยงำนย่อย 
    7. ก ำหนดช่องทำงติดต่อ หรือมีช่องทำงให้ผู้
มำติดต่อร้องเรียนกำรทุจริตของบุคลำกรไว้บน
เว็บไซต์หลักและระดับหน่วยงำนย่อย 

E5 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำร
ด ำเนินงำน โดยค ำนึงถึงประโยชน์
ของประชำชนและส่วนรวมเป็น
หลัก มำกน้อยเพียงใด 

71.86 

ตัวช้ีวัดที่ 2 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
E6  ก ำ ร เ ผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล ข อ ง
หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ มำกน้อยเพียงใด 
- เข้ำถึงง่ำย ไม่ซับซ้อน 
- มีช่องทำงหลำกหลำย 

77.98 1. ผู้มีส่วนได้ส่วน
เ สี ย ภ ำ ย น อ ก มี
ควำมเชื่อมั่นในกำร
ด ำ เ นิ น ง ำ น ข อ ง
มหำวิทยำลัย ว่ำมี

1.  มี ช่ อ งทำงที่ ติ ดต่ อ
กลุ่ ม เป้ ำหมำย ที่ เ ป็ น
บุคคลภำยนอกจ ำกัด 
เพียงเบอร์โทรศัพท์ และ

1. ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนเผยแพร่ข้อมูลกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำน โดยเป็นข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน มีรูปแบบกำรน ำเสนอที่ง่ำยต่อกำร
เข้ ำ ใจของผู้ อ่ ำน และเผยแพร่ผ่ ำนระบบ
สำรสนเทศ ออนไลน์ในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น เว็บ

ส่วนสื่อสำรองค์กร 
แ ล ะ ห น่ ว ย ง ำ น
ให้บริกำร รวมทั้ง 
หน่วยงำนภำยใน
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ประเด็นการประเมิน คะแนน 
สิ่งท่ีคาดว่าท าได้ดี ประเด็นที่ต้องเร่งแก้ไข/

พัฒนาเร่งด่วน 
มาตรการส่งเสริม/แนวทางการปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ 

E7 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำร
เ ผ ย แ พร่ ผ ล ง ำ น ห รื อ ข้ อ มู ล ที่
สำธำรณชนควรรับทรำบอย่ำง
ชัดเจน มำกน้อยเพียงใด 

75.31 ควำมโปร่ ง ใส ไม่
เรียกรับประโยชน์ 
2. กลุ่มเป้ำหมำยมี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใน 
และให้ควำมร่วมมือ
อย่ำงดี 
3. มีกำรสื่อสำรผ่ำน
สื่ อ  Social Media 
ต่ำงๆ 

มีช่องทำงกำรติดต่อทำง
อีเมลมีน้อย 
  

เ พจ  Facebook, Twitter, Instagram แ ล ะ 
Youtube  เป็นต้น 
2. ก ำหนดให้มีช่องทำงรับฟังค ำติชมหรือควำม
คิดเห็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร
ของแต่ละหน่วยงำน หรือผ่ำนเว็บไซต์หลักของ
มหำวิทยำลัย และ Facebook ของหน่วยงำน
ต่ำง ๆ ภำยในมหำวิทยำลัย 
3.  ก ำกับติดตำมกำรท ำงำนของบุคลำกรของใน
กำรให้บริกำร กำรติดต่อ ปฏิบัติงำน และ
ให้บริกำรแก่ประชำชนให้เป็นไปตำมขั้นตอน
และระยะเวลำที่ก ำหนด รวมทั้ง ก ำกับให้  
ให้บริกำรประชำชนอย่ำงเท่ำเทียมกันโดยไม่
เลือกปฏิบัติ   
4. ก ำกับติดตำมกำรท ำงำนของบุคลำกรในกำร
ท ำงำนอย่ำงตรงไปตรงมำ ไม่ปิดบั งหรือ
บิดเบือนข้อมูล และส่งเสริมกำรท ำงำนที่
ค ำนึงถึงประโยชน์ของประชำชนและส่วนรวม
เป็นหลัก   

มหำวิทยำลั ยทุ ก
หน่วยงำน 
 
ก าหนดแล้วเสร็จ 
30 เมษำยน 2565 E8  หน่ ว ย ง ำนที่ ท่ ำ นติ ดต่ อ  มี

ช่องทำงรับฟังค ำติชมหรือควำม
คิดเห็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน/กำร
ให้บริกำร หรือไม่ 

95.26 

E9 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำร
ชี้แจงและตอบค ำถำม เมื่อมีข้อ
กังวลสงสัยเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน
ได้อย่ำงชัดเจน มำกน้อยเพียงใด 

72.81 

E10 หน่ วยงำนที่ ท่ ำนติ ดต่ อ  มี
ช่องทำงให้ผู้มำติดต่อร้องเรียนกำร
ทุจริตของบุคลำกรในหน่วยงำน 
หรือไม ่

89.26 

ตัวช้ีวัดที่ 3 การปรับปรุงระบบการท างาน 
E11 บุคลำกรของหน่วยงำนที่ท่ำน
ติดต่อ มีกำรปรับปรุงคุณภำพกำร

69.50 1. ผู้มีส่วนได้ส่วน
เ สี ย ภ ำ ย น อ ก มี

1.  มี ช่ อ งทำงที่ ติ ดต่ อ
กลุ่ ม เป้ ำหมำย ที่ เ ป็ น

1. มหำวิทยำลัยได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำน
จัดท ำเว็บไซต์หน่วยงำนเป็นภำษำไทยและ

หน่วยงำนให้บริกำร
ทุกหน่วยงำน 
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ประเด็นการประเมิน คะแนน 
สิ่งท่ีคาดว่าท าได้ดี ประเด็นที่ต้องเร่งแก้ไข/

พัฒนาเร่งด่วน 
มาตรการส่งเสริม/แนวทางการปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ 

ปฏิบัติงำน/กำรให้บริกำรให้ดีขึ้น
มำกน้อยเพียงใด 

ควำมเชื่อมั่นในกำร
ด ำ เ นิ น ง ำ น ข อ ง
มหำวิทยำลัย ว่ำมี
ควำมโปร่ ง ใส ไม่
เรียกรับประโยชน์ 
2. กลุ่มเป้ำหมำยมี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใน 
และให้ควำมร่วมมือ
อย่ำงดี 
3. มีกำรสื่อสำรผ่ำน
สื่ อ  Social Media 
ต่ำงๆ 

บุคคลภำยนอกจ ำกัด 
เพียงเบอร์โทรศัพท์ และ
มีช่องทำงกำรติดต่อทำง
อีเมลมีน้อย 
  

ภำษำอังกฤษ เพ่ือให้ผู้ที่มำติดตำมได้รับควำม
สะดวก และเป็นกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรที่
รวดเร็วและทันสมัยอยู่เสมอ พร้อมทั้งปรับปรุง
วิ ธี กำรและขั้ นตอนกำรด ำ เนิ นงำน/กำร
ให้บริกำรให้ดีขึ้น และกำรด ำเนินงำน/กำร
ให้บริกำรด้วยควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
2. ก ำหนดให้นโยบำยให้ทุกหน่วยงำนต้องท ำ
กำรประเมินควำมพึงพอใจจำกผู้รับบริกำร เพ่ือ
น ำผลมำใช้ในกำรปรับปรุงพัฒนำงำน      
3. มหำวิทยำลัยได้จัดกิจกรรมให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภำยนอก เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุง
พัฒนำกำรด ำเนินงำนและกำรให้บริกำรของ
มหำวิทยำลัยอย่ำงต่อเนื่อง  เช่น  กำรจัด
กิจกรรมระดมควำมคิดเห็นของประชำชน กำร
จัดกิจกรรมเสวนำเพ่ือแลกเปลี่ยนควำมเห็น 
กำรส ำรวจควำมคิดเห็นของนักศึกษำต่อกำร
พัฒนำและด ำเนินงำนของหลักสูตรต่ำงๆ  และ
กำรจัดให้มีคณะกรรมกำรจัดท ำและพัฒนำ
หลักสูตรจำกผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกและผู้แทน
สภำวิชำชีพ เป็นต้น     
4.ก ำหนดช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียนกำร
ทุจริต /ข้อแนะน ำ/ติดชม ไว้บนเว็บไซต์หลัก

 
 
ก าหนดแล้วเสร็จ 
30 เมษำยน 2565 

E12 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำร
ปรับปรุงวิธีกำรและขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรดีขึ้น มำก
น้อยเพียงใด 

69.76 

E13 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำร
น ำ เ ท ค โ น โ ล ยี ม ำ ใ ช้ ใ น ก ำ ร
ด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร ให้เกิด
ควำมสะดวกรวดเร็วมำกขึ้น หรือไม่ 

98.26 

E14 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ เปิด
โอกำสให้ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ำไปมี
ส่วนร่วมในกำรปรับปรุงพัฒนำกำร
ด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรของ
หน่วยงำนได้ดีข้ึน มำกน้อยเพียงใด 

61.24 

E15 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำร
ปรั บปรุ งกำรด ำ เนิ น งำน/กำร
ให้บริกำร ให้มีควำมโปร่งใสมำกขึ้น 
มำกน้อยเพียงใด 

73.90 
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ประเด็นการประเมิน คะแนน 
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และเว็บไซต์ทุกหน่วยงำน เพ่ือให้ผู้รับบริกำร
สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงทั่วถึง สะดวก
รวดเร็วเพ่ือให้มีกำรรับรู้ข้อมูลอย่ำงหลำกหลำย 
รวมถึงกำรน ำข้อมูลมำใช้ในกำรพัฒนำปรับปรุง
กำรด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพและเ พ่ือ
พัฒนำ กำรให้บริกำรให้มีควำมโปร่งใสมำก
ยิ่งขึ้น     

 


