
ผลการดำเนนิงานตามมาตรการการส่งเสรมิความโปรง่ใสและป้องกันการทุจริตตาม 

ผลการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

(Internal Integrity and Transparency : IIT) 
 

                                            ตั้งแต่ วันที่  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

ลำดับ  รายละเอียดหัวข้อประเมิน  ประเด็นจุดอ่อน  

ที่ต้องแก้ไข 

มาตรการ  ผลการดำเนินงาน  ผู้รับผิดชอบ 

การปฏิบัติหนา้ที่  
 

 

I1  บุคลากรในหน่วยงานของท่าน

ปฏบัิตงิาน/ให้บริการแก่ผู้มา

ตดิต่อ ตาม ประเด็น

ดังต่อไปนี้มากน้อยเพยีงใด  - 

โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนท่ี

กำหนด  - โปร่งใสเป็นไปตาม

ระยะเวลาท่ีกำหนด  

 
-ส่งเสริมให้บุคลากรมี

ความตระหนักในการ

ป้องกันการทุจรติและ

ประพฤติมิชอบ และการ

งดรับสิ่งของต่างๆในช่วง

เทศกาลหรือวาระสำคัญ

ต่าง ๆ  ตามขนบธรรม 

เนยีม ประเพณี  

1. มีประกาศคณะ

พยาบาลศาสตร์เร่ือง 

เจตนารมณ์ ไม่ให ้ไม่รับ

ของขวัญและของกำนัล

ทุกชนิดจากการปฏบัิติ

หนา้ที่(No Gift Policy)  

(1 กุมภาพันธ์ 2565) 

2.กิจกรรมการจัดการ

ความรู้เกี่ยวกับการ

จัดซือ้จัดจา้งตามพรบ.

การจัดซือ้จัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ.2560 ในวันท่ี 24 

กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 

14.00–16.00 น. 
  

-ฝ่ายบริหาร 

I2  บุคลากรในหน่วยงานของ

ท่าน ปฏบัิต/ิ ให้บริการแก่ผู้

มาตดิต่อท่ัวๆ ไป กับผู้มา 

ตดิต่อท่ีรู้จักเป็นส่วนตัวเท่า

เทียมกัน  มากน้อยเพยีงใด  

I3  บุคลากรในหน่วยงานของท่าน 

มพีฤตกิรรมในการปฏบัิตงิาน

ตามประเด็น ดังต่อไปนี้ 

อย่างไร   

- มุ่งผลสำเร็จของงาน  

 

 



ลำดับ  รายละเอียดหัวข้อประเมิน  ประเด็นจุดอ่อน  

ที่ต้องแก้ไข 

มาตรการ  ผลการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

 
- ให้ความสำคัญกับงาน

มากกว่าธุระ ส่วนตัว  

- พร้อมรับผิดชอบ หาก

ความผิดพลาด เกิดจาก

ตนเอง  

 

 

 

  

  
 

I4  บุคลกรในหน่วยงานของท่าน 

มกีารเรียก รับสิ่งดังต่อไปนี้ 

จากผู้มาติดต่อ เพื่อ แลกกับ

การปฏบัิตงิาน การ

อนุมัต ิ อนุญาต หรอื

ให้บริการ หรือไม่  

- เงิน  

- ทรัพย์สิน  

- ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจ

คำนวณเป็นเงิน ได้ เช่น 

การลดราคา การรับความ 

บันเทิง เป็นต้น  

I5  ในช่วงเทศกาลหรือวาระ

สำคัญต่าง ๆ  ตาม

ขนบธรรมเนียม ประเพณี 

บุคลากร ในหน่วยงานของ

ท่าน มีการรับสิ่ง ดังต่อไปน้ี 

นอกเหนอืจากการรับโดย 

ธรรมจรรยา หรอืไม่  

- เงิน  

- ทรัพย์สิน  

- ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจ

คำนวณเป็นเงิน ได้  

 



ลำดับ

  

รายละเอียดหัวข้อประเมิน  ประเด็นจุดอ่อน  

ที่ต้องแก้ไข 

มาตรการ  ผลการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

I6  บุคลากรในหน่วยงานของ

ท่าน มีการให้ สิ่งดังต่อไปนี้ 

แก่บุคคลภายนอกหรอื 

ภาคเอกชน เพื่อสร้าง

ความสัมพันธ์ท่ีด ีและ

คาดหวังให้มีการตอบแทน

ใน อนาคต หรอืไม่  เช่น  

เงิน  ทรัพย์สิน ประโยชน์อ่ืน 

ๆ ท่ีอาจคำนวณเป็นเงิน ได้ 

เช่น  การรับความ บันเทิง 

เป็นต้น  

   
 

การใช้งบประมาณ  
 

 

I7  ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใชจ้่าย  

งบประมาณประจำปขีอง

หน่วยงานของ ท่าน มาก

นอ้ยเพยีงใด  

-บุคลากรในองค์กร

เข้ามามสี่วนร่วมใน

การจัดทำแผนปฏบัิติ

การประจำป ี

ค่อนขา้งน้อย โดย

ส่วนใหญ่จะเป็น

ผู้บริหารท่ีรับผิดชอบ

ในแต่ละพันธกิจและ

หัวหน้ากลุ่มงาน 

1.สร้างการมสี่วนร่วม

ของบุคลากรทุกระดับ

ในการจัดทำแผ

ปฏบัิตกิารประจำปี 

2.เผยแพร่ข้อมูล

เกี่ยวกับแผนการใช้

จ่ายงบประมาณ

ประจำป ีและรายงาน

ผลการใช้จา่ยงบ 

ประมาณในทุก 6 

เดอืน 

3.เปิดโอกาสให้

บุคลากรมสี่วนร่วมใน

การประเมินปฏบัิติ

หนา้ที่ของคณะ 

กรรมการประจำคณะ 

1.ร้อยละ 60 ของ

บุคลากรและผู้บริหารมี

ส่วนร่วมในการจัดทำ

แผนปฏิบัตกิารประจำปี 

2565 ในเดอืน สิงหาคม 

-กันยายน 2564 

2. มกีารเผยแพร่ข้อมูล

เกี่ยวกับแผนการใชจ้า่ย

งบประมาณประจำป ี

และรายงานผลทุก 6 

เดอืน หนา้เว็บไซต์คณะ 

3.รายงานสรุปผลการ

ประเมินการปฏบัิตงิาน

ของคณะกรรมการ

ประจำคณะปี พ.ศ.2564  

(22 กุมภาพันธ์ 2565)  

-นักวเิคราะห์

นโยบายและแผน 

 

 



ลำดับ

  

รายละเอียดหัวข้อประเมิน  ประเด็นจุดอ่อน  

ที่ต้องแก้ไข 

มาตรการ  ผลการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

I8  หน่วยงานของท่าน ใชจ้่าย

งบประมาณ  โดยคำนึงถงึ

ประเด็นดังต่อไปน้ี มากนอ้ย 

เพยีงใด - คุ้มคา่ - ไม่

บิดเบือนวัตถุประสงค์ของ 

งบประมาณที่ตัง้ไว้  

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงานเปิดโอกาส

ให้บุคลากรทุกคนได้

สามารถสอบถาม

ประเด็นปัญหาต่างๆ

เกี่ยวกับการใชจ้่าย

งบประมาณ ในท่ี

ประชุมประจำเดือน 

และช่องทางการ

ร้องเรียนหน้าเว็บไซต์

ของคณะพยาบาล

ศาสตร์  

 

 

 

 

-เพิ่มช่องทางการ

ร้องเรียนหน้าเว๊บไซต์

โดยให้มีความ

ปลอดภัยต่อผู้ร้องเรียน 

-จัดให้มีระบบและ

กลไกในการเฝ้าระวัง

ความเสี่ยงต่อการ

ทุจรติในหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. มชี่องทางการ

ร้องเรียนดา้นการทุจรติ

โดยให้มีความปลอดภัย

ของผู้ร้องเรียน 

จำนวน 1 ช่องทาง 

2. มคีณะกรรมการเฝ้า

ระวังการทุจรติใน

หน่วยงานและอำนาจ

หนา้ที่ในการดำเนินการ 

(17 ตุลาคม 2564) 

3.ปรับปรุงระบบการ

ถามตอบโดยให้มี

ผู้รับผิดชอบในการ

ตดิตามประเด็นคำถาม

เพื่อนำมาให้ผู้เกี่ยวข้อง

ได้ตอบคำถามในแต่ละ

ประเด็นทุกวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-นักวชิาการ

คอมพิวเตอร์ 

-ฝ่ายบริหาร 

I9  หน่วยงานของท่าน ใชจ้่าย

งบประมาณ เพื่อประโยชน์

ส่วนตัว กลุ่ม หรอืพวก พ้อง 

มากน้อยเพยีงใด  

I10  บุคลากรในหน่วยงานของ

ท่าน มีการ เบิกจ่ายเงินท่ี

เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงาน 

ล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

ฯลฯ มากนอ้ยเพยีงใด  

I11  หน่วยงานของท่าน มีการ

จัดซือ้จัดจา้ง/ การจัดหา

พัสดุ และการตรวจรับพัสดุ

ใน ลักษณะดังต่อไปนี้ มาก

นอ้ยเพยีงใด - โปร่งใส 

ตรวจสอบได้   

I12

  

หน่วยงานของท่าน เปิด

โอกาสให้ท่าน มี ส่วนร่วมใน

การตรวจสอบการใช้จ่าย 

งบประมาณ ตามประเด็น

ดังต่อไปนี้  มากน้อย

เพยีงใด  เช่น สอบถาม 

ร้องเรียน 



 

ลำดับ

  

รายละเอียดหัวข้อประเมิน  ประเด็นจุดอ่อน  

ที่ต้องแก้ไข 

มาตรการ  ผลการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

 การใช้อำนาจ      

I13  ผู้บังคับบัญชาของท่าน 

มอบหมายงาน แก่ท่านอย่างเป็น

ธรรม มากน้อยเพยีงใด  

    

I14  ท่านได้รับการประเมินผลการ

ปฏบัิตงิาน  ตามระดับคุณภาพ

ของผลงาน มากน้อย เพยีงใด  

    

I15  ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการ

คัดเลอืกผู้ เขา้รับการ

ฝึกอบรม การศกึษาดู

งาน  หรือการให้ทุนการศึกษา 

อย่างเป็นธรรม   

มากน้อยเพยีงใด  

 
-สร้างการมสี่วนร่วม

ของกลุ่มเป้าหมายใน

การกำหนดแผนการ

ศกึษาต่อของอาจารย์

ในระดับปริญญาเอก 

และทุนการศึกษา 

1.ร้อยละ 100 ของ

อาจารย์กลุ่มเป้าหมายท่ี

มสี่วนร่วมในการกำหนด

แผน  

2.มแีผนพัฒนาพนักงาน

สายวชิาการในการศึกษา

ต่อระดับปริญญาเอก ปี

การศึกษา2565-2569 

และทุนการศึกษา 

จำนวน 1 ฉบับ 

-งานบุคลากรและ

ฝ่ายบริหาร 

I16  ผู้บังคับบัญชาของท่าน มี

การสั่งการให ้ท่านทำธุระ

ส่วนตัวของ

ผู้บังคับบัญชา  มากน้อย

เพยีงใด  

I17  ผู้บังคับบัญชาของท่าน มี

การสั่งการให ้ท่านทำในสิ่ง

ท่ีไม่ถูกตอ้งหรือมคีวาม 

เสี่ยงต่อการทุจรติ มากน้อย

เพยีงใด  

 

  



ลำดับ  รายละเอียดหัวข้อประเมิน  ประเด็นจุดอ่อน  

ที่ต้องแก้ไข 

มาตรการ  ผลการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

I18  การบริหารงานบุคคลของ

หน่วยงานของ ท่าน มีลักษณะ

ดังต่อไปนี้ มากน้อย เพยีงใด  

- ถูกแทรกแซงจากผู้มีอานาจ  

- มกีารซือ้ขายตำแหน่ง  

- เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือ

พวกพอ้ง  

    

 การใชท้รัพยส์ินของราชการ      

I19  บุคลากรในหน่วยงานของท่าน 

มกีารเอา ทรัพย์สินของราชการ

ไปเป็นของส่วนตัว  หรือนาไป

ให้กลุ่มหรือพวกพอ้ง มาก นอ้ย

เพยีงใด  

    

I20  ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืม

ทรัพย์สิน ของราชการไปใช้

ปฏบัิตงิานในหน่วยงาน 

-ขั้นตอนการขอ

อนุญาตเพื่อยืม

ทรัพย์สิน ของ

ราชการไปใช้

ปฏบัิตงิานยังไม่เอื้อ

และสะดวกต่อการ

ทำงานของบุคลากร 

-ปรับปรุงระบบการยืม

คืนทรัพย์สิน ของ

ราชการไปใช้

ปฏบัิตงิานให้เอื้อและ

สะดวกต่อการทำงาน

ของบุคลากร 

-มรีะบบการยืมคืน

ครุภัณฑ์ให้เอื้อต่อ

ผู้รับบริการและกำกับ

ตดิตามไม่ให้เกิดการสูญ

หายโดยใช้ระบบ

ออนไลน์  จำนวน 3 

ระบบ  ได้แก่  ระบบการ

ยมืคนืพัสดุหอ้งปฏบัิต ิ

การพยาบาล ระบบการ

ยมืคนืครุภัณฑ ์

    โสตทัศนูปกรณ ์

    และระบบการยืมคืน

ครุภัณฑ์สำนักงาน 

 

-นักวชิาการ

คอมพิวเตอร์และ

บุคลากรรับผิดชอบ

ในส่วนคลังย่อยของ

หน่วยงาน 

I21  กรณท่ีีต้องมกีารขอยืมทรัพย์ 

สินของ ราชการไปใชป้ฏบัิตงิาน 

บุคลากรใน หน่วยงานของท่าน 

มกีารขออนุญาต อย่างถกูต้อง 

มากน้อยเพยีงใด  

 



ลำดับ  รายละเอียดหัวข้อประเมิน  ประเด็นจุดอ่อน  

ที่ต้องแก้ไข 

มาตรการ  ผลการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

I22  บุคคลภายนอกหรือ

ภาคเอกชน มีการ นาทรัพย์สิน

ของราชการไปใช ้โดยไม่ได ้ขอ

อนุญาตอย่างถูกตอ้ง จาก

หน่วยงาน ของท่าน มากน้อย

เพยีงใด  

    

I23  ท่านรู้แนวปฏบัิตขิองหน่วยงาน

ของท่าน  เกี่ยวกับการใช้

ทรัพย์สินของราชการท่ี 

ถูกต้อง มากนอ้ยเพยีงใด  

    

I24  หน่วยงานของท่าน มีการ

กำกับดูแลและ ตรวจสอบการ

ใชท้รัพย์สินของราชการ  เพื่อ

ป้องกันไม่ให้มีการนาไปใช้

ประโยชน ์ส่วนตัว กลุ่ม หรอื

พวกพอ้ง มากน้อย เพยีงใด  

    

 การแก้ไขปัญหาการทุจริต      

I25  ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ของท่าน  ใหค้วามสำคญักับ

การต่อตา้นการทุจรติ  มาก

นอ้ยเพยีงใด  

 จัดให้มีช่องทางใน

การร้องเรียนโดยมี

มาตรการคุ้มครองผู้

ร้องเรียนไว้เป็น

ความลับ 

 

 

 

 

1.จัดให้มีช่องทางใน

การร้องเรียนโดยมี

มาตรการคุ้มครองผู้

ร้องเรียนไว้เป็น

ความลับ 

มชี่องทางการร้องเรียน

ด้านการทุจรติโดยให้มี

ความปลอดภัยของผู้

ร้องเรียน 

จำนวน 1 ช่องทาง 

 

-นักวชิาการ

คอมพิวเตอร์ 



ลำดับ  รายละเอียดหัวข้อประเมิน  ประเด็นจุดอ่อน  

ที่ต้องแก้ไข 

มาตรการ  ผลการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

I26  หน่วยงานของท่าน มีการ

ดำเนนิการ  ดังต่อไปนี้ หรือไม ่ 

- ทบทวนนโยบายหรือ

มาตรการป้องกัน การทุจรติใน

หน่วยงานให้มปีระสิทธิภาพ - 

จัดทำแผนงานดา้นการป้องกัน

และ ปราบปรามการทุจรติของ

หน่วยงาน  

   
 

I27  ปัญหาการทุจรติในหน่วยงาน

ของท่าน  ได้รับการแกไ้ข มาก

นอ้ยเพยีงใด  

I28  หน่วยงานของท่าน มีการดา

เนนิการ ดังต่อไปนี้ ต่อการ

ทุจรติในหน่วยงาน  มากน้อย

เพยีงใด  

- เฝ้าระวังการทุจรติ  

- ตรวจสอบการทุจรติ  

- ลงโทษทางวินัย  

I29  หน่วยงานของท่าน มีการนาผล

การ ตรวจสอบของฝ่าย

ตรวจสอบ ทัง้ภายใน และ

ภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุง

การ ทางาน เพื่อป้องกันการ

ทุจรติในหน่วยงานมาก นอ้ย

เพยีงใด  

 

 

    



ลำดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน ประเด็นจุดอ่อน 

ที่ต้องแก้ไข 

มาตรการ ผลการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

I30  หากท่านพบเห็นแนวโนม้การ
ทจุรติที่ เกิดขึน้ในหน่วยงานของ

ท่าน ท่านม ีความคิดเห็นต่อ

ประเด็นดังต่อไปน้ี  อย่างไร 

 - สามารถร้องเรียนและส่ง

หลักฐานได้ อย่างสะดวก  

- สามารถตดิตามผลการ

ร้องเรียนได้ - มั่นใจว่าจะมี

การดาเนนิการอย่าง 

ตรงไปตรงมา  

- มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่ม ี

ผลกระทบต่อตนเอง  

    

 

 

 


