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ส่วนที่ 1 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 

1.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

   มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวงได้เข้ำร่วมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
ของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โดยมีคะแนนภำพรวมของหน่วยงำนมหำวิทยำลัย 
แม่ฟ้ำหลวง 94.96 คะแนน ระดับผลกำรประเมิน A โดยมีรำยละเอียดคะแนนตำมตัวชี้วัด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กราฟแสดงผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ผลคะแนนในแต่ละตัวชี้วัด เรียงล าดับตามผลคะแนนการประเมิน 

 
1.2 ข้อเสนอแนะของส านักงาน ป.ป.ช. 
   ส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้มีข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวงดังนี้ จำกผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จ ำนวน 94.96 คะแนน ผลกำรประเมินระดับ A 
หมำยถึงหน่วยงำนสำมำรถด ำเนินกำรได้ค่อนข้ำงครบถ้วน และมีแนวปฏิบัติท่ีดีในกำรด ำเนินกำรตำมตัวชี้วัดและ
หลักเกณฑ์ประเมิน ITA โดยมีบำงส่วนท่ีต้องปรับปรุงหรือเปิดเผยข้อมูลรำวร้อยละ 5 – 15 ของตัวช้ีวัดหรือข้อ
ค ำถำมท้ังหมด ดังนั้นหน่วยงำนพึงพิจำรณำกำรประเมินเพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำในจุดท่ียังคงเป็นปัญหำ โดยหำกมี
กำรวำงแผนแก้ไขปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง คำดหมำยได้ว่ำหน่วยงำนจะสำมำรถยกระดับกำรด ำเนินกำรงำนตำมหลัก
คุณธรรมและควำมโปร่งใสได้อย่ำงมีสัมฤทธิผล รวมถึงสำมำรถสร้ำงควำมเช่ือมั่นศรัทธำ สร้ ำงควำมไว้วำงใจแก่
สำธำรณชนได้มำกยิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป ท้ังนี้มีประเด็นท่ีควรมีกำรเปิดเผยหรือบริหำรจัดกำรได้ดียิ่งขึ้น ดังนี้ 
 
 
 
 
 

อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน เคร่ืองมือการประเมิน 
1 กำรเปิดเผยข้อมูล 100.00 

OIT 
2 กำรป้องกันกำรทุจริต 100.00 
3 กำรปฏิบัติหน้ำท่ี 97.94 

IIT 
4 กำรใช้งบประมำณ 97.36 
5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 97.17 
6 กำรใช้อ ำนำจ 96.80 
7 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 95.53 
8 ประสิทธิภำพกำรส่ือสำร 87.11 

EIT 9 คุณภำพกำรด ำเนินงำน 86.52 
10 กำรปรับปรุงกำรท ำงำน 85.08 
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ประเภท ดัชนี ข้อ ค าถาม คะแนน ข้อเสนอแนะ 
IIT ตัวชี้วัดท่ี 2 

กำรใช้
งบประมำณ 

I7 ท่ำนรู้เกี่ยวกับแผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณประจ ำปีของ
หน่วยงำนของท่ำนมำกน้อย
เพียงใด 

93.57 ส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์และ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณประจ ำปีของ
หน่วยงำนของท่ำนมำกขึ้น 

ตัวชี้วัดท่ี 3 
กำรใช้อ ำนำจ  

I13 ท่ำนได้รับมอบหมำยงำนจำก
ผู้บังคับบัญชำอย่ำงเป็นธรรม 
มำกน้อยเพียงใด 

93.98 ส่งเสริมให้มีกำรมอบหมำยงำน
ตำมต ำแหน่งหน้ำท่ีจำก 
ผู้บังคับบัญชำอย่ำงเป็นธรรม 

I14 ท่ำนได้รับกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนตำมระดับคุณภำพของ
ผลงำนอย่ำงถูกต้อง มำกน้อย
เพียงใด 

94.92 ส่งเสริมกลไกกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำน ตำมระดับ
คุณภำพของผลงำนอย่ำงถูกต้อง 

I15 ผู้บังคับบัญชำของท่ำน มีกำร
คัดเลือกผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
กำรศึกษำดูงำน หรือกำรให้
ทุนกำรศึกษำ อย่ำงเป็นธรรม 
มำกน้อยเพียงใด 

94.92 พัฒนำกระบวนกำรกำรคัดเลือก
ผู้เข้ำรับ กำรฝึกอบรม 
กำรศึกษำดูงำน หรือกำรให้
ทุนกำรศึกษำ อย่ำงเป็นธรรม 

ตัวชี้วัดท่ี 4
กำรใช้

ทรัพย์สินของ
รำชกำร 

I20 ขั้นตอนกำรขออนุญำตเพื่อยืม
ทรัพย์สินของรำชกำร ไปใช้
ปฏิบัติงำนในหน่วยงำนของท่ำน 
มีควำมสะดวกมำกน้อยเพียงใด 

88.70 เพิ่มกำรอ ำนวยควำมสะดวก
เกี่ยวกับข้ันตอนกำรขออนุญำต
เพื่อยืมทรัพย์สินของรำชกำร ไป
ใช้ปฏิบัติงำนในหน่วยงำนของ
ท่ำน 

I23 ท่ำนรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงำน
ของท่ำน เกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สิน
ของรำชกำรท่ีถูกต้อง มำกน้อย
เพียงใด 

93.31 ส่งเสริมกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับ
แนวปฏิบัติของหน่วยงำนของ
ท่ำนในกำรใช้ทรัพย์สินของ
รำชกำรท่ีถูกต้อง 

   EIT ตัวชี้วัดท่ี 6
คุณภำพกำร
ด ำเนินงำน 

E1 เจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนท่ีท่ำน
ติดต่อ ปฏิบัติงำน/ให้บริกำรแก่
ท่ำน ตำมประเด็นดังต่อไปนี้ มำก

84.87 - เพิ่มกำรปรับปรุงวิธีกำรและ 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน/กำร
ให้บริกำรให้ดีขึ้น  
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ประเภท ดัชนี ข้อ ค าถาม คะแนน ข้อเสนอแนะ 
น้อยเพียงใด 

▪ เป็นไปตำมข้ันตอนท่ีก ำหนด 

▪ เป็นไปตำมระยะเวลำท่ี
ก ำหนด 

- ก ำกับติดตำมกำรท ำงำนของ
เจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนว่ำมีกำร
ติดต่อ ปฏิบัติงำน และ
ให้บริกำรแก่ประชำชนเป็นไป
ตำมข้ันตอนและระยะเวลำท่ี
ก ำหนด 

  E2 เจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนท่ีท่ำน
ติดต่อ ปฏิบัติงำน/ให้บริกำรแก่
ท่ำน กับผู้มำติดต่อคนอื่น ๆ 
อย่ำงเท่ำเทียมกันมำกน้อย
เพียงใด 

83.29 เพิ่มมำตรกำรก ำกับให้เจ้ำหน้ำท่ี
ของหน่วยงำนให้บริกำร
ประชำชนอย่ำงเท่ำเทียมกันโดย
ไม่เลือกปฏิบัติ 

  E3 เจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนท่ีท่ำน
ติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำร
ด ำเนินกำร/ให้บริกำรแก่ท่ำน  
อย่ำงตรงไปตรงมำ ไม่ปิดบังหรือ
บิดเบือนข้อมูล มำกน้อยเพียงใด 

84.40 เพิ่มมำตรกำรก ำกับติดตำมกำร
ท ำงำนของเจ้ำหน้ำท่ีของ
หน่วยงำนในกำรท ำงำนอย่ำง
ตรงไปตรงมำ 
ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 

  E5 หน่วยงำนท่ีท่ำนติดต่อ มีกำร
ด ำเนินงำน โดยค ำนึงถึง
ประโยชน์ของประชำชนและ
ส่วนรวมเป็นหลัก มำกน้อย
เพียงใด 

82.72 ส่งเสริมกำรท ำงำนท่ีค ำนึงถึง
ประโยชน์ของประชำชนและ
ส่วนรวมเป็นหลัก 

 ตัวชี้วัดท่ี 7
ประสิทธิภำพ
กำรส่ือสำร 

E6 กำรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำน
ท่ีท่ำนติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
มำกน้อยเพียงใด 

▪ เข้ำถึงง่ำย ไม่ซับซ้อน 

▪ มีช่องทำงหลำกหลำย 

82.40 ส่งเสริมกำรเผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงำนท่ีเข้ำถึงง่ำย 
ไม่ซับซ้อน และเพิ่มช่องทำงท่ี
หลำกหลำยมำกขึ้น 

  E7 หน่วยงำนท่ีท่ำนติดต่อ มีกำร
เผยแพร่ผลงำนหรือข้อมูลท่ี

82.69 ส่งเสริมกำรเผยแพร่ผลงำนหรือ
ข้อมูลท่ีสำธำรณชนควร
รับทรำบอย่ำงชัดเจนมำกขึ้น 
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ประเภท ดัชนี ข้อ ค าถาม คะแนน ข้อเสนอแนะ 
สำธำรณชนควรรับทรำบอย่ำง
ชัดเจน มำกน้อยเพียงใด 

  E9 หน่วยงำนท่ีท่ำนติดต่อ มีกำร
ช้ีแจงและตอบค ำถำม เมื่อมีข้อ
กังวลสงสัยเกี่ยวกับกำร
ด ำเนินงำนได้อย่ำงชัดเจน มำก
น้อยเพียงใด 

83.54 เพิ่มมำตรกำรช้ีแจงและตอบ
ค ำถำม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยจำก
ประชำชนเกี่ยวกับกำร
ด ำเนินงำนให้ชัดเจนมำกขึ้น 

  E10 หน่วยงำนท่ีท่ำนติดต่อ  
มีช่องทำงให้ผู้มำติดต่อร้องเรียน
กำรทุจริตของเจ้ำหน้ำท่ีใน
หน่วยงำน หรือไม ่

90.91 เพิ่มช่องทำงติดต่อ หรือมี
ช่องทำงให้ผู้มำติดต่อร้องเรียน
กำรทุจริตของเจ้ำหน้ำท่ีใน
หน่วยงำน 

 ตัวชี้วัดท่ี 8
กำรปรับปรุง
ระบบกำร
ท ำงำน 

E11 เจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนท่ีท่ำน
ติดต่อ มีกำรปรับปรุงคุณภำพกำร
ปฏิบัติงำน/กำรให้บริกำรให้ดีขึ้น 
มำกน้อยเพียงใด 

81.11 เพิ่มกลไกกำรปรับปรุงคุณภำพ
กำรปฏิบัติงำน/กำรให้บริกำร
ของหน่วยงำนให้ดีขึ้น 

  E12 หน่วยงำนท่ีท่ำนติดต่อ มีกำร
ปรับปรุงวิธีกำรและขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรดีข้ึน 
มำกน้อยเพียงใด 

80.26 เพิ่มกำรปรับปรุงวิธีกำรและ
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน/กำร
ให้บริกำรให้ดีขึ้น 

  E14 หน่วยงำนท่ีท่ำนติดต่อ เปิด
โอกำสให้ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ำไปมี
ส่วนร่วมในกำรปรับปรุง
พัฒนำกำรด ำเนินงำน/กำร
ให้บริกำรของหน่วยงำนให้ดีขึ้น 
มำกน้อยเพียงใด 

81.73 เปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำร ผู้มำ
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุง
พฒันำกำรด ำเนินงำน/กำร
ให้บริกำรของหน่วยงำนให้ดีขึ้น 

  E15 หน่วยงำนท่ีท่ำนติดต่อ มีกำร
ปรับปรุงกำรด ำเนินงำน/กำร

84.57 ปรับปรุงกำรด ำเนินงำน/กำร
ให้บริกำรให้มีควำมโปร่งใสมำก
ขึ้น 
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ประเภท ดัชนี ข้อ ค าถาม คะแนน ข้อเสนอแนะ 
ให้บริกำร ให้มีควำมโปร่งใสมำก
ขึ้น มำกน้อยเพียงใด 
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ส่วนที่ 2  
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

   

   กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยตัวช้ีวัดกำรประเมินจ ำนวน  
10 ตัวช้ีวัด รวม 100 คะแนน โดยใช้เครื่องมือกำรประเมินท่ีแตกต่ำงกัน จ ำนวน 3 เครื่องมือกำรประเมิน 
ดังต่อไปนี้ 

1) แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน ( Internal Integrity and Transparency  
    Assessment: IIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน  
    ท่ีมีต่อหน่วยงำนตนเอง ซึ่งประเมินกำรตอบแบบสอบถำมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน  
    (ส ำหรับมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวงคือบุคลำกรของมหำวิทยำลัย) (ค่ำน้ ำหนักคะแนน 30 
    คะแนน) 

   2) แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External Integrity and Transparency 
       Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก 
       ท่ีมีต่อหน่วยงำนท่ีประเมิน ซึ่งประเมินกำรตอบแบบสอบถำมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก 
       (ส ำหรับมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวงคือนักศึกษำ คู่สัญญำ ผู้รับบริกำรจำกมหำวิทยำลัย)  
       (ค่ำน้ ำหนักคะแนน 30 คะแนน) 

   3) แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency 
       Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับกำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณะของ 
       หน่วยงำนเพื่อให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้ ซึ่งประเมินโดยกำรเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ 
       ของมหำวิทยำลัย (ค่ำน้ ำหนักคะแนน 40 คะแนน) 

   กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ของมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง ได้รับผลคะแนนรวม 94.96 คะแนน ระดับผลกำรประเมิน
อยู่ในระดับ A (ผ่ำน) เมื่อเปรียบเทียบกับผลกำรประเมินฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ซึ่งได้รับคะแนนรวม 
66.95 คะแนน ระดับผลกำรประเมินอยู่ในระดับ C (ไม่ผ่ำน) มหำวิทยำลัยจึงได้น ำผลกำรประเมิน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 – 2564 มำเปรียบเทียบและวิเครำะห์เพื่อดูผลของกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรส่งเสริม
คุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในมหำวิทยำลัยท่ีได้ก ำหนดไว้ ดังนี้ 
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2.1 วิเคราะห์ระดับผลคะแนนจากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

   มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวงได้คะแนนกำรประเมินจำกแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน 
(IIT) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และ 2564 ในแต่ละตัวชี้วัดดังต่อไปนี้ 

อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน ปี 2563 คะแนน ปี 2564 
1 กำรปฏิบัติหน้ำท่ี 92.43 97.94 
2 กำรใช้งบประมำณ 87.58 97.36 
3 กำรใช้อ ำนำจ 89.49 96.80 
4 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 83.69 95.53 
5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 87.80 97.17 

คะแนนเฉลี่ย 88.20 96.96 

   จำกผลคะแนนกำรประเมินจำกแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (IIT) แสดงให้เห็น
ว่ำผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียภำยในเห็นว่ำด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยเป็นไปตำมมำตรฐำน มีควำมโปร่งใส เท่ำเทียม และ
ปลอดทุจริต และเมื่อเทียบกับผลคะแนนของปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 พบว่ำมหำวิทยำลัยได้รับคะแนนท่ีดีขึ้นใน
ทุกตัวช้ีวัด แสดงให้เห็นว่ำมำตรกำรขับเคล่ือนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในมหำวิทยำลัยท่ีได้
ก ำหนดไว้มีประสิทธิภำพ โดยประเด็นท่ีต้องปรับปรุงเร่งด่วนหรือเร่งพัฒนำได้รับกำรปรับปรุงแก้ไขท้ังหมด โดย
สำมำรถวิเครำะห์ผลคะแนนได้แต่ละตัวชี้วัดได้ดังนี้ 

  1. ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้รับผลคะแนนร้อยละ 97.94 ซึ่งมีผลคะแนนท่ีสูงขึ้นจำก
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ร้อยละ 5.51 คะแนน สะท้อนให้เห็นว่ำบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัยมีกำรรับรู้ปฏิบัติ
หน้ำท่ีโดยยึดหลักตำมมำตรฐำน มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนปฏิบัติหน้ำท่ีตำมข้ันตอนและระยะเวลำท่ีก ำหนด
มำกขึ้น 

    2. ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ได้รับผลคะแนนร้อยละ 97.36 ซึ่งมีผลคะแนนท่ีสูงขึ้นจำก

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ร้อยละ 9.78 คะแนน สะท้อนให้เห็นว่ำบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัยมีกำรรับรู้เกี่ยวกับ

กำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี ท่ีเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ คุ้มค่ำและไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 

ตลอดจนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรตรวจรับพัสดุมำกขึ้น 

  3. ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ ได้รับผลคะแนนร้อยละ 96.80 ซึ่งมีผลคะแนนท่ีสูงขึ้นจำก

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ร้อยละ 7.31 คะแนน สะท้อนให้เห็นว่ำบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัยมีกำรรับรู้เกี่ยวกับ

กำรมอบหมำยงำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรคัดเลือกบุคลำกรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ ด้วยควำม 
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เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ บุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัยมีควำมเช่ือมั่นต่อกำรใช้อ ำนำจของผู้บังคับบัญชำในกำร

มอบหมำยงำนมำกขึ้น 

   4. ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้รับผลคะแนนร้อยละ 95.53 ซึ่งมีผลคะแนน

ท่ีสูงขึ้นจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ร้อยละ 11.84 คะแนน สะท้อนให้เห็นว่ำบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัยมีกำร

รับรู้พฤติกรรมของบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัยในกำรน ำทรัพย์สินของรำชกำรไปเป็นขอตนเองหรือน ำไปให้ผู้อื่น 

พฤติกรรมกำรขอยืมใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร ท้ังกำรยืมใช้โดยบุคคลภำยในหน่วยงำนหรือภำยนอกหน่วยงำน 

ต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์กำรขออนุญำต ท่ีมีควำมชัดเจนและสะดวกในกำรขอยืมใช้มำกขึ้น 

   5. ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้รับผลคะแนนร้อยละ 97.17 ซึ่งมีผลคะแนน 
ท่ีสูงขึ้นจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ร้อยละ 9.37 คะแนน สะท้อนให้เห็นว่ำบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัยมีกำร
รับรู้กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตของหน่วยงำน โดยกำรแสดงเจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัย  
ของผู้บริหำรสูงสุดซึ่งต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงจริงจัง มีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต เพื่อให้เกิดกำร
แก้ไขปัญหำกำรทุจริตอย่ำงเป็นรูปธรรมมำกขึ้น 

  อย่ำงไรก็ตำม ในตัวช้ีวัดท่ี 4 กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร มีหนึ่งข้อค ำถำมท่ีมีคะแนนน้อย
กว่ำข้อค ำถำมอื่นๆ ได้แก่  “I20 ขั้นตอนกำรขออนุญำตเพื่อยืมทรัพย์สินของรำชกำร ไปใช้ปฏิบัติงำนในหน่วยงำน
ของท่ำน มีควำมสะดวกมำกน้อยเพียงใด” ดังนั้นมหำวิทยำลัยควรสร้ำงควำมเข้ำใจและกำรรับรู้ให้กับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภำยในในประเด็นดังกล่ำวให้มำกยิ่งขึ้น  

 

2.2 วิเคราะห์ระดับผลคะแนนจากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  

   มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวงได้คะแนนกำรประเมินจำกแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภำยนอก (EIT) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และ 2564 ในแต่ละตัวชี้วัดดังต่อไปนี้ 

อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน ปี 2563 คะแนน ปี 2564 
1 คุณภำพกำรด ำเนินงำน 80.02 86.52 
2 ประสิทธิภำพกำรส่ือสำร 81.90 87.11 
3 กำรปรับปรุงกำรท ำงำน 79.45 85.08 

คะแนนเฉลี่ย 80.46 86.24 
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   จำกผลคะแนนกำรประเมินด้ำนกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT) แสดงให้เห็นว่ำผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกหรือผู้รับบริกำรเห็นว่ำมหำวิทยำลัยมีคุณภำพในกำรด ำเนินงำน เป็นไปตำมมำตรฐำน  
ตำมขั้นตอนและระยะเวลำท่ีก ำหนด มีกำรให้ข้อมูลท่ีชัดเจนตรงไปตรงมำ ไม่น ำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือ
ผลประโยชน์ของสำธำรณะ เมื่อเทียบกับผลคะแนนของปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 พบว่ำมหำวิทยำลัยได้รับคะแนน
ท่ีดีขึ้นในทุกตัวชี้วัด แสดงให้เห็นว่ำมำตรกำรขับเคล่ือนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในมหำวิทยำลัย
ท่ีได้ก ำหนดไว้มีประสิทธิภำพ โดยประเด็นท่ีต้องปรับปรุงเร่งด่วนหรือเร่งพัฒนำได้รับกำรปรับปรุงแก้ไขท้ังหมด 
โดยสำมำรถวิเครำะห์ผลคะแนนได้แต่ละตัวชี้วัดได้ดังนี้ 

   1. ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน ได้รับผลคะแนนร้อยละ 86.52 ซึ่งมีผลคะแนนท่ีสูงขึ้น
จำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ร้อยละ 6.50 คะแนน สะท้อนให้เห็นว่ำผู้รับบริกำรได้รับรู้กำรด ำเนินงำน 
ตำมขั้นตอนและระยะเวลำท่ีก ำหนด ให้บริกำรอย่ำงเท่ำเทียมกัน สำมำรถให้ข้อมูลอย่ำงตรงไปตรงมำไม่บิดเบือน
หรือปิดบังข้อมูล ไม่เรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับกำรอนุมัติหรืออนุญำต และด ำเนินงำน
โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของส่วนร่วมเป็นหลัก 

   2. ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้รับผลคะแนนร้อยละ 87.11 ซึ่งมีผลคะแนนท่ีสูงขึ้น

จำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ร้อยละ 5.21 คะแนน สะท้อนให้เห็นว่ำผู้รับบริกำรได้รับรู้กำรประชำสัมพันธ์  

กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของหน่วยงำนในเรื่องต่ำง ๆ เข้ำถึงง่ำยไม่ซับซ้อน มีหลำกหลำยช่องทำง กำรเผยแพร่

ผลงำนให้แก่สำธำรณะชน และมีช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็น ร้องเรียน สอบถำมข้อมูล ท่ีดียิ่งขึ้น 

   3. ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน ได้รับผลคะแนนร้อยละ 85.08 ซึ่งมีผลคะแนนท่ี

สูงขึ้นจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ร้อยละ 5.63 คะแนน สะท้อนให้เห็นว่ำผู้รับบริกำรได้รับรู้กำรปรับปรุงคุณภำพ

กำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำร ตลอดจนปรับปรุงวิธีกำรและขั้นตอนท่ีดีขึ้น มีกำรใช้เทคโนโลยีในกำรให้บริกำร

เพื่อควำมสะดวกรวดเร็ว เปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำรมีส่วนรวมในกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรมำกข้ึน 

   อย่ำงไรก็ตำม มหำวิทยำลัยยังมีประเด็นกำรประเมินตำมแต่ละตัวชี้วัดท่ีควรปรับปรุงหรือเพิ่มกำร
บริหำรจัดกำร เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ดังนี้ 

  1. ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน มีข้อค ำถำมในตัวช้ีวัดนี้อยู่ 5 ข้อ โดยมีประเด็นกำร
ประเมินท่ีควรพัฒนำให้ดีขึ้น ได้แก่ E1 – E3 และ E5 โดยมหำวิทยำลัยควรเพิ่มกำรปรับปรุงวิธีกำร ขั้นตอน และ
คุณภำพของกำรปฏิบัติงำนและกำรบริกำรให้ดีขึ้น เพิ่มมำตรกำรก ำกับให้เจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนให้บริกำร
ประชำชนอย่ำงเท่ำเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ และท ำงำนอย่ำงตรงไปตรงมำ ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ส่งเสริม
กำรท ำงำนท่ีค ำนึงถึงประโยชน์ของประชำชนและส่วนรวมเป็นหลัก 
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  2. ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร มีข้อค ำถำมในตัวช้ีวัดนี้อยู่ 5 ข้อ โดยมีประเด็นกำร

ประเมินท่ีควรพัฒนำให้ดีขึ้น ได้แก่ E6 – E7 และ E9 โดยมหำวิทยำลัยควรส่งเสริมกำรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำน

ท่ีเข้ำถึงง่ำย ไม่ซับซ้อน และเพิ่มช่องทำงท่ีหลำกหลำยมำกขึ้น เผยแพร่ผลงำนหรือข้อมูลท่ีสำธำรณชนควรรับทรำบ

อย่ำงชัดเจนมำกขึ้น รวมท้ังเพิ่มมำตรกำรช้ีแจงและตอบค ำถำม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยจำกประชำชนเกี่ยวกับกำร

ด ำเนินงำนให้ชัดเจนมำกขึ้น 

  3. ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน มีข้อค ำถำมในตัวช้ีวัดนี้อยู่ 5 ข้อ โดยมีประเด็น

กำรประเมินท่ีควรพัฒนำให้ดีขึ้น ได้แก่ E11 -12 และ E14 - 15 โดยมหำวิทยำลัยควรเพิ่มกลไกกำรปรับปรุง

คุณภำพกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำรของหน่วยงำนให้ดีขึ้น เปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงพัฒนำกำรด ำเนินงำนและกำรให้บริกำรของหน่วยงำนให้ดีขึ้น รวมถึง

ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนและกำรให้บริกำรให้มีควำมโปร่งใสมำกขึ้น 

2.3 วิเคราะห์ระดับผลคะแนนจากแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  

   มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวงได้คะแนนกำรประเมินจำกแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และ 2564 ในแต่ละตัวชี้วัดดังต่อไปนี้ 

อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน ปี 2563 คะแนน ปี 2564 
1 กำรเปิดเผยข้อมูล 62.98 100.00 
2 กำรป้องกันกำรทุจริต 18.75 100.00 

คะแนนเฉลี่ย 40.87 100.00 

   จำกผลคะแนนกำรแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT) แสดงให้เห็นว่ำมหำวิทยำลัยมี
กำรเปิดเผยข้อมูลตำมประเด็นกำรประเมินในแต่ละตัวช้ีวัดครบถ้วนทุกข้อ และเมื่อเทียบกับผลคะแนนของ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 พบว่ำมหำวิทยำลัยได้รับคะแนนท่ีดีขึ้นในทุกตัวช้ีวัด สะท้อนให้เห็นถึงกำรปรับปรุงและ
พัฒนำกำรด ำเนินงำนด้ำนข้อมูลของมหำวิทยำลัย ตลอดจนกำรเปิดเผยข้อมูลสู่สำธำรณชน ได้ชัดเจนขึ้น ตำม
มำตรกำรขับเคล่ือนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในมหำวิทยำลัยท่ีได้ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
โดยสำมำรถวิเครำะห์ผลแยกตำมตัวชี้วัดได้ดังนี้ 

  1. ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้รับผลคะแนนร้อยละ 100.00 ซึ่งมีผลคะแนนท่ีสูงขึ้นจำก
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ถึงร้อยละ 37.02 คะแนน สะท้อนให้เห็นว่ำมหำวิทยำลัยมีกำรด ำเนินกำร พัฒนำและ
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ปรับปรุงข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนดและออกเผยแพร่สู่สำธำรณชนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

    2. ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้รับผลคะแนนร้อยละ 100.00 ซึ่งมีผลคะแนนท่ีสูงขึ้น
จำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ถึงร้อยละ 81.25 คะแนน สะท้อนให้เห็นว่ำมหำวิทยำลัยมีกำรด ำเนินกำร พัฒนำ
และปรับปรุงข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนดและออกเผยแพร่สู่สำธำรณชนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

   แต่ท้ังนี้มหำวิทยำลัยเห็นว่ำเพื่อเป็นกำรรักษำกำรด ำเนินกำรในกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ จึงต้องด ำเนินกำร ดังนี้ 

   1. สร้ำงควำมตระหนักในกำรด ำเนินงำนด้วยหลักคุณธรรมและควำมโปร่งใสในทุกระดับต้ังแต่
ผู้บริหำรไปจนถึงพนักงำนทุกคน 

   2. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังภำยในและภำยนอก เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำม

คิดเห็นต่อกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัย เพื่อมหำวิทยำลัยจะได้น ำข้อเสนอแนะเหล่ำนั้นมำปรับปรุงกำร

ด ำเนินงำนต่อไป 

   3. ปรับปรุงและเผยแพร่ข้อมูลตำมตัวชี้วัดท้ัง 2 ใหถู้กต้องและเป็นปัจจุบัน อย่ำงสม่ ำเสมอ 
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ส่วนที่ 3 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

 

   มหำวิทยำลัยได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ จึงได้ก ำหนดไว้เป็นยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยภำยใต้แผนพัฒนำมหำวิทยำลัย ฉบับท่ี 5  
ในยุทธศำสตร์ 7 กำรส่งเสริมธรรมำภิบำลและกำรเป็นองค์กรแห่งควำมสุข 7.1 ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 1  
กำรส่งเสริมธรรมำภิบำลและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน ตัว ช้ีวัด 7.1.2 ผลกำรประเมินคุณธรรม 
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( ITA) เพื่อเป็นกำรปลูกฝังค่ำนิยมเกี่ยวกับคุณธรรม 
และควำมโปร่งใสในทุกระดับ 

   มหำวิทยำลัยได้วิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวงประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (ส่วนท่ี 2) ในประเด็นต่ำง ๆ โดยผลของมหำวิทยำลัย 
แม่ฟ้ำหลวงแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ตำมคะแนนในแต่ละประเด็นตัวชี้วัด คือ 

ระดับรักษาระดับ ประเด็นตัวช้ีวัดท่ีท ำดีแล้วและต้องรักษำมำตรฐำนเอำไว้ โดยก ำหนดคะแนนต้ังแต่  
95 คะแนนขึ้นไป 
ระดับเร่งพัฒนา ประเด็นตัวชี้วัดท่ีต้องพัฒนำให้ดีขึ้น โดยก ำหนดคะแนนอยู่ในช่วง 85.00 - 94.99 

  ระดับปรุงปรุงเร่งด่วน ประเด็นตัวช้ีวัดทีต้องด ำเนินกำรแก้ไขโดยเร่งด่วน โดยก ำหนดคะแนนต้ังแต่  
           84.99 คะแนนลงไป สรุปได้ดังนี้ 

 
 
 

ตัวชี้วัดการประเมิน ประเด็นที่ต้องรักษาระดับหรือเร่งพัฒนา 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 96.96 คะแนน 
กำรปฏิบัติหน้ำท่ี                      97.94 คะแนน จำกผลคะแนน พบว่ำท้ัง 5 ตัวช้ีวัด อยู่ในระดับรักษา

ระดับ  
 
 
 

กำรใช้งบประมำณ                    97.36 คะแนน 
กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต           97.17 คะแนน 
กำรใช้อ ำนำจ                          96.80 คะแนน 
กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร    95.53 คะแนน 
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ตัวชี้วัดการประเมิน ประเด็นที่ต้องรักษาระดับหรือเร่งพัฒนา 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 86.24 คะแนน 
ประสิทธิภำพกำรส่ือสำร             87.11 คะแนน จำกผลคะแนนพบว่ำท้ัง 3 ตัวช้ีวัด อยู่ในระดับเร่ง

พัฒนา  คุณภำพกำรด ำเนินงำน              86.52 คะแนน 
กำรปรับปรุงกำรท ำงำน             85.08 คะแนน 
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 100.00 คะแนน 
กำรเปิดเผยข้อมูล                    100.00 คะแนน จำกผลคะแนนพบว่ำท้ัง 3 ตัวช้ีวัด อยู่ในระดับรักษา

ระดับ กำรป้องกันกำรทุจริต                100.00 คะแนน 

   จำกผลคะแนนกำรประเมินดังกล่ำว จะเห็นว่ำมหำวิทยำลัยได้รับผลคะแนนกำรประเมิน 2 ระดับ 
ได้แก่ ระดับรักษำระดับและระดับเร่งพัฒนำ ดังนั้น มหำวิทยำลัยจึงเห็นควรน ำผลกำรวิเครำะห์ดังกล่ำวไปสู่กำร
ปฏิบัติของหน่วยงำน โดยกำรก ำหนดเป็นมำตรกำรเพื่อขับเคล่ือนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยใน
มหำวิทยำลัยให้ดีขึ้นในประเด็นท่ีต้องพัฒนำให้ดีขึ้น ดังนี้ 
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มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

ประเด็น มาตรการ วิธีการปฏิบัติ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ก าหนดแล้วเสร็จ การรายงานผล 

ระดับเร่งพัฒนา 

ตัวชี้วัด 7 
ประสิทธิภำพ
กำรส่ือสำร 

มำตรกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพ
กำรส่ือสำรและ
กำรเผยแพร่
ข้อมูลของ
มหำวิทยำลัย 

1. จัดประชุมช้ีแจงหน่วยงำนให้ก ำหนดข้อมูลท่ี
สำธำรณชนควรทรำบ 

2. หน่วยงำนปรับปรุงข้อค ำถำม - ค ำตอบ (Q&A)  
ท่ีมีกำรสงสัยหรือถำมบ่อยจำกกำรด ำเนินงำนหรือ
ให้บริกำร และให้เผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ของ
มหำวิทยำลัย หรือช่องทำงต่ำง ๆ ท่ีผู้มำรับบริกำร
สำมำรถเข้ำถึงได้ 

3. ปรับปรุงเว็บไซต์ของมหำวิทยำลัยและหน่วยงำนให้
สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลต่ำง ๆ ได้สะดวกมำกยิ่งขึ้น 

4. ปรับปรุงกำรเผยแพร่ข้อมูลของมหำวิทยำลัย ผ่ำน
ช่องทำงท่ีหลำกหลำย เพื่อให้สำธำรณชนสำมำรถ
เข้ำถึงได้โดยง่ำย 

5. ก ำหนดมำตรกำรกำรชี้แจงและตอบค ำถำมเม่ือมีข้อ
กังวลสงสัยจำกประชำชนเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนให้
ชัดเจนมำกขึ้น 

ทุกหน่วยงำน กันยำยน  2565 รำยไตรมำส 
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ประเด็น มาตรการ วิธีการปฏิบัติ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ก าหนดแล้วเสร็จ การรายงานผล 

6. เผยแพร่มำตรกำรกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ รวมทั้งเพิ่มช่องทำงกำรร้องเรียน  
แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในและภำยนอก 

ตัวชี้วัด 6 
คุณภำพกำร
ด ำเนินงำน 
 
 
ตัวชี้วัด 8  
กำรปรับปรุงกำร
ท ำงำน 

มำตรกำร
ปรับปรุง
ประสิทธิภำพ
กำรท ำงำนของ
มหำวิทยำลัย 

1. ปรับปรุงคู่มือกำรปฏิบัติงำนและให้บริกำรให้เป็น
ปัจจุบัน โดยต้องมีกำรขั้นตอนและระยะเวลำกำร
ด ำเนินกำรให้ชัดเจน 

2. เผยแพร่ข้อมูลขั้นตอนปฏิบัติงำนและให้บริกำร โดย
ระบุข้ันตอน ระยะเวลำในแต่ละขั้นตอนท่ีชัดเจน 

3. จัดให้มีกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร 
และเผยแพร่ผลกำรประเมินผ่ำนเว็บไซต์ของ
มหำวิทยำลัย หรือช่องทำงต่ำง ๆ ท่ีผู้มำรับบริกำร
สำมำรถเข้ำถึงได้ 

4. จัดประชุมหรือจัดท ำแบบประเมินเพื่อเปิดโอกำสให้ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก ผู้ใช้บริกำร หรือผู้
ประสำนงำนติดต่อต่ำง ๆ ได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
ปรับปรุงพัฒนำกำรด ำเนินงำนท้ังในระดับหน่วยงำน 
และในระดับมหำวิทยำลัย เพื่อแสดงถึงกำรด ำเนินงำน
ท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

5. น ำข้อเสนอแนะจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มำเป็นข้อมูล
ส ำหรับกำรพัฒนำกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพ 

ทุกหน่วยงำน 

 

 

กันยำยน  2565 รำยไตรมำส 
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ประเด็น มาตรการ วิธีการปฏิบัติ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ก าหนดแล้วเสร็จ การรายงานผล 

6. ส่ือสำรประชำสัมพันธ์เพื่อสร้ำงกำรรับรู้ว่ำหน่วยงำน
ได้มีกำรปรับปรุงวิธีกำรด ำเนินกำรท่ีเกิดจำก
ค ำแนะน ำ 

7. จัดท ำช่องทำงกำรร้องเรียนกำรให้บริกำรท่ีเว็บไซต์ของ
มหำวิทยำลัย และของหน่วยงำน ท่ีผู้มำรับบริกำร
สำมำรถเข้ำถึงได้  

8. ประชำสัมพันธ์เผยแพร่ช่องทำงกำรร้องเรียนกำร
ให้บริกำร และแนวทำงในกำรจัดกำรข้อเรียนให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทรำบ 

9. ส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนให้บริกำรประชำชน
อย่ำงเท่ำเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ และท ำงำนอย่ำง
ตรงไปตรงมำ ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ส่งเสริม
กำรท ำงำนท่ีค ำนึงถึงประโยชน์ของประชำชนและ
ส่วนรวมเป็นหลัก 

ระดับรักษาระดับ 

ตัวชี้วัด 1 
กำรปฏิบัติหน้ำท่ี 
 
 
 

มำตรกำร
ปรับปรุงข้อมูล
และกำรส่ือสำร
เพื่อสร้ำงกำร
รับรู้ให้แก่

1. ส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีของหน่วยงำน
ให้แก่บุคลำกรได้รับทรำบ 

ทุกหน่วยงำน 

 

กันยำยน  2565 รำยไตรมำส 
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ประเด็น มาตรการ วิธีการปฏิบัติ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ก าหนดแล้วเสร็จ การรายงานผล 

ตัวชี้วัด 2 
กำรใช้
งบประมำณ 
 
ตัวชี้วัด 3 
กำรใช้อ ำนำจ  
 
ตัวชี้วัด 4 
กำรใช้ทรัพย์สิน
ของทำงรำชกำร 
 
 

บุคลำกรภำยใน
มหำวิทยำลัย 

2. เผยแพร่หลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและ
ส่งเสริมกลไกกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ตำม
ระดับคุณภำพของผลงำนอย่ำงถูกต้อง 

3. ส่งเสริมให้มีกำรมอบหมำยงำนตำมต ำแหน่งหน้ำท่ี
จำก ผู้บังคับบัญชำอย่ำงเป็นธรรม 

4. พัฒนำกระบวนกำรกำรคัดเลือกบุคลำกรผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรม กำรศึกษำดูงำนหรือกำรให้ทุนกำรศึกษำ
อย่ำงเป็นธรรม 

5. เผยแพร่และส่งเสริมกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติ
ของหน่วยงำนในกำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำรท่ี
ถูกต้อง ผ่ำนช่องทำงท่ีหลำกหลำย 

6. เพิ่มกำรอ ำนวยควำมสะดวกเกี่ยวกับข้ันตอนกำรขอ
อนุญำตเพื่อยืมทรัพย์สินของรำชกำร ไปใช้ปฏิบัติงำน
ในหน่วยงำน 

ตัวชี้วัด 9 
กำรเปิดเผย
ข้อมูล 

มำตรกำรสร้ำง
ควำมตระหนัก
และควำม
เข้ำใจกำร
ประเมิน

1. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและจัดท ำส่ือ
ประชำสัมพันธ์ ข้อมูลเกี่ยวกับกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใส ตำมช่องทำงต่ำง ๆ เพื่อให้
สำธำรณชนเข้ำถึงข้อมูลได้  

ทุกหน่วยงำน 

 

กันยำยน  2565 รำยไตรมำส 
 
 
 
 

 



 
 

19 
 

ประเด็น มาตรการ วิธีการปฏิบัติ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ก าหนดแล้วเสร็จ การรายงานผล 

คุณธรรมและ
ควำมโปร่งใส 

2. สร้ำงควำมตระหนักและสร้ำงควำมเข้ำใจ ให้ผู้บริหำร
เพื่อน ำไปถ่ำยทอดข้อมูลให้เกิดกำรรับรู้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชำของตน 

3. จัดประชุมคณะกรรมกำรฯ เพื่อติดตำมงำนเป็นประจ ำ
ทุกเดือน 

4. จัดท ำส่ือประชำสัมพันธ์เพื่อส่ือสำรกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในท่ีประชุมผู้บริหำร 

5. จัดประชุม/อบรม/กิจกรรมให้แก่บุคลำกรภำยใน
มหำวิทยำลัยเพื่อสร้ำงควำมตระหนักเรื่องคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนตำมหลักธรรมำภิ
บำล 

ตัวชี้วัด 5 
กำรแก้ไขปัญหำ
กำรทุจริต 
 
ตัวชี้วัด 10 
กำรป้องกันกำร
ทุจริต 

มำตรกำร
ป้องกันกำร
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

1. อธิกำรบดีประกำศเจตจ ำนงค์ ว่ำผู้บริหำร เจ้ำหน้ำท่ี
และบุคลำกรทุกคนจะต้องไม่มีกำรรับของขวัญ (No 
Gift Policy) 

2. ก ำหนดให้มีวำระกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใส ในกำรประชุมผู้บริหำรเป็นประจ ำทุกเดือน 
เพื่อสร้ำงควำมตระหนักให้กับผู้บริหำร และสำมำรถ
น ำข้อมูลไปถ่ำยทอดให้กับผู้ใต้บังคับบัญชำต่อไปได้ 

3. ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนมีส่วนร่วมในกำรรับกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 

ทุกหน่วยงำน กันยำยน  2565 รำยไตรมำส 
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ประเด็น มาตรการ วิธีการปฏิบัติ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ก าหนดแล้วเสร็จ การรายงานผล 

4. เผยแพร่แผนกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตของ
หน่วยงำน 

5. เผยแพร่มำตรกำรป้องกันกำรรับสินบนและกำรขัดกัน
ระหว่ำง 

6. จัดท ำส่ือประชำสัมพันธ์ในรูปแบบต่ำง ๆ โดยมี
เป้ำหมำยเพื่อรณรงค์กระตุ้นให้ร่วมมือกันต่อต้ำนและ
ป้องกันกำรทุจริต 

7. จัดท ำกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใส ในกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย และ
มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยใน
หน่วยงำน  

8. จัดท ำผลกำรกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรส่งเสริม
คุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน 

 


