
ผลการดำเนนิงานตามมาตรการความโปร่งใสด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)  

ตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 
 

ลำดับ  รายละเอียดหัวข้อ

ประเมนิ  

ประเด็นจุดอ่อนที่

ต้องแก้ไข  

มาตรการ  ผลการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

การเปดิเผยข้อมูล      

O1  โครงสร้าง      

O2  ข้อมูลผู้บริหาร      

O3  อำนาจหนา้ที ่     

O4  แผนยุทธศาสตร์หรือ

แผนพัฒนาหน่วยงาน  

    

O5  ข้อมูลการติดต่อ      

O6  กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง      

07  ข่าวประชาสัมพันธ์     

O8  Q&A      

O9  Social Network      

O10  แผนดำเนินงานประจำป ี     

O11  รายงานการกำกับ

ตดิตามการ  

ดำเนนิงานประจำป ีรอบ 

6 เดอืน  

 

    



ลำดับ  รายละเอียดหัวข้อ

ประเมนิ  

ประเด็นจุดอ่อนที่

ต้องแก้ไข  

มาตรการ  ผลการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

O12  รายงานผลการ

ดำเนนิงานประจำป ี 

    

O13  คู่มอืหรือมาตรฐานการ

ปฏบัิตงิาน  

ไม่มขี้อมูล 

ไม่ปรากฎลิงค์ท่ี

เชื่อมโยงได้ 

1.จัดทำขอ้มูลท่ี

เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

คู่มอืการปฏบัิตงิาน  

2.จัดทำ URL ท่ีแนบ

จากข้อมูลท่ีมีการ 

เผยแพร่ในหน้าเว็บไซต์

ของหน่วยงาน 

1.มคีูมอืการปฏบัิตงิานของงานพัสด ุ

2. มีการจดัทำ URL ท่ีแนบจากข้อมูล

ท่ีมีการ เผยแพร่ในหน้าเว็บไซตข์อง

หน่วยงาน 

-งานพัสด ุ

-นักวชิาการ

คอมพิวเตอร์ 

O14  คู่มอืมาตรฐานการ

ให้บริการ  

  1.มคีู่มอืมาตรฐานการให้บริการ

สำหรับอาจารย์พยาบาลเกี่ยวกับการ

ขอเบิกค่าใชจ้่ายจากการเดินทางไป

ราชการท่ีแหล่งฝึกปฏบัิต ิจำนวน 2 

ชุด 

-งานการเงิน

และบัญช ี

-นักวชิาการ

คอมพิวเตอร์ 

O15  ข้อมูลเชงิสถิติการ

ให้บริการ  

    

O16  รายงานผลการสำรวจ

ความพงึพอใจการ

ให้บริการ  

    

O17  E-Service  ไม่ได้แสดงขอ้มูล

ช่องทางบริการ

ออนไลน์บนหน้า

เว็บไซต์ของ

หน่วยงาน 

1.ปรับปรุงช่องทาง

บริการออนไลน์บน

หนา้เว็บไซต์ของ

หน่วยงาน 

1.มกีารปรับปรุงช่องทางบริการ

ออนไลน์บนหน้าเว็บไซต์ของ

หน่วยงาน 

-นักวชิาการ

คอมพิวเตอร์ 

O18   แผนการใชจ้า่ย

งบประมาณประจำป ี

 

    



ลำดับ  รายละเอียดหัวข้อ

ประเมนิ  

ประเด็นจุดอ่อนที่

ต้องแก้ไข  

มาตรการ  ผลการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

O19  รายงานการกำกับ

ตดิตามการใชจ้่าย 

งบประมาณ รอบ 6 

เดอืน  

    

O20  รายงานผลการใชจ้่าย

งบประมาณ  ประจำป ี 

 

 

-มขี้อมูลแต่ข้อมูลไม่

ครบ 

และการรายงานผล

การใช้จ่าย

งบประมาณประจำป ี

นอกจากระบุผลการ

ใชจ้่ายงบประมาณ

แลว้ควรมกีาร

วเิคราะห์ปัญหา 

อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ

ผลสัมฤทธ์ิตาม

เป้าหมาย เพื่อนำมา

เป็นแนวทางในการ

พัฒนาการ

ดำเนนิงานของ

หน่วยงานต่อไป 

1.มกีารจัดทำรายงาน

ผลการใช้จา่ย

งบประมาณประจำปี 

2565 ทุก 6  เดอืน  

2.มกีารวเิคราะห์

ปัญหา อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผลสัมฤทธ์ิตาม

เป้าหมาย เพื่อนำมา

เป็นแนวทางในการ

พัฒนาการดำเนนิงาน

ของหน่วยงานต่อไป 

1.มกีารจัดทำรายงานผลการใชจ้่าย

งบประมาณประจำป ี2565 ทุก 6  

เดอืน  

2.มกีารวเิคราะห์ปัญหา อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธ์ิตาม

เป้าหมาย เพื่อนำมาเป็นแนวทางใน

การพัฒนาการดำเนนิงานของ

หน่วยงานต่อไป 

-นักวเิคราะห์

นโยบายและ

แผน 

O21  แผนการจัดซื้อจัดจา้ง

หรือแผนการ จัดหา

พัสด ุ 

    

O22  ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ

การจัดซื้อ จัด จา้งหรอื

การจัดหาพัสด ุ 

หน่วยงานแนบ URL 

ท่ีไม่ได้แสดงสรุปผล

การจัดซื้อจัดจ้าง

หรือจัดหาพัสดุราย

เดอืนแต่พบว่ามี 

1.จัดทำขอ้มูลท่ี

เกี่ยวข้องกับประกาศ

ต่าง ๆ เกี่ยวกับการ

จัดซือ้ จัด จ้างหรือการ

จัดหาพัสด ุของ 

1.มกีารจัดทำขอ้มูลท่ีเกี่ยวข้องกับ

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัด 

จ้างหรือการจัดหาพัสด ุของ

หน่วยงานในปีงบประมาณ 2565 

ครบถ้วน 

-นักวชิาการ

พัสด ุ

-นักวชิาการ

คอมพิวเตอร์ 



ลำดับ  รายละเอียดหัวข้อ

ประเมนิ  

ประเด็นจุดอ่อนที่

ต้องแก้ไข  

มาตรการ  ผลการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

  มขี้อมูลอยู่ในหนา้ 

URL อื่นหน่วยงาน

ควรมกีารทบทวน

การแนบ URL ท่ีมา

ของขอ้มูลให้ถูกต้อง

ก่อนส่งทุกครัง้ 

หน่วยงานใน

ปีงบประมาณ 2565ให้

ครบถ้วน 

2.จัดทำ URL ท่ีแนบ

จากข้อมูลท่ีมีการ 

เผยแพร่ในหน้า 

เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

2.มกีารจัดทำ URL ท่ีแนบจากขอ้มูลท่ี

มกีาร เผยแพร่ในหน้าเว็บไซต์ของ

หน่วยงาน 

 

O23  สรุปผลการจัดซือ้จัด

จ้างหรือการจัดหา พัสดุ

รายเดอืน  

หน่วยงานแนบ URL 

ท่ีไม่ได้แสดงสรุปผล

การจัดซื้อจัดจ้าง

หรือ จัดหาพัสดุราย

เดอืนแต่พบว่ามี

ข้อมูล มีขอ้มูลอยู่ใน

หนา้ URL อื่น

หน่วยงานควรมกีาร

ทบทวนการแนบ 

URL ท่ีมาของข้อมูล

ให้ถูกตอ้งก่อนส่งทุก

ครัง้ 

1.จัดทำขอ้มูลท่ี

เกี่ยวข้องกับสรุปผล

การจัดซื้อจัดจ้างหรือ

การจัดหา พัสดุราย

เดอืน  ของหน่วยงาน

ในปีงบประมาณ 2565

ให้ครบถ้วน 

2.จัดทำ URL ท่ีแนบ

จากข้อมูลท่ีมีการ 

เผยแพร่ในหน้า 

เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 

1.มกีารจัดทำขอ้มูลท่ีเกี่ยวข้องกับ

สรุปผลการจัดซือ้จัดจ้างหรือการ

จัดหา พัสดุรายเดอืน  ของหน่วยงาน 

ท้ังในปีงบประมาณ 2564 และ 2565 

2.มกีารจัดทำ URL ท่ีแนบจากขอ้มูลท่ี

มกีาร เผยแพร่ในหน้าเว็บไซต์ของ

หน่วยงาน 

-นักวชิาการ

พัสด ุ

-นักวชิาการ

คอมพิวเตอร์ 

O24  รายงานผลการจัดซื้อจัด

จ้างหรือการ จัดหาพัสดุ

ประจำปี  

มขี้อมูลแต่ข้อมูลไม่

ครบหน่วยงานต้อง

แสดงรายงานผล

การจัดซื้อจัดจ้าง

หรือจัดหาพัสดุใน

ภาพรวมตลอด

ปีงบประมาณ พ.ศ.

2563 (ตัง้แต่เดอืน

ตุลาคม 2562-  

 

 1.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ

จัดหาพัสดุในภาพรวมตลอด

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตัง้แต่เดอืน

ตุลาคม 2562- เดอืนกันยายน 2563) 

2.มกีารวเิคราะห์ข้อมูล ปัญหา 

อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

-นักวชิาการ

พัสด ุ

-นักวชิาการ

คอมพิวเตอร์ 



ลำดับ รายละเอียดหัวข้อ

ประเมนิ 

ประเด็นจุดอ่อนที่

ต้องแก้ไข 

มาตรการ ผลการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

  เดอืนกันยายน 

2563) และขาด

รายละเอยีดขอ้มูล 

ยกตัวอย่างเช่น 

งบประมาณที่ใช ้

ปัญหาอุปสรรค และ

ข้อเสนอแนะ 

   

O25  นโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล  

    

O26  การดำเนนิการตาม

นโยบายการบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล  

ไม่ได้แสดงผลการ

ดำเนนิการตาม

แผนการบริหารและ

พัฒนาทรัพยากร

บุคคลให้ครอบคลุม 

ชัดเจน ตามเกณฑ์ท่ี

กำหนดมากยิ่งขึ้น 

1.จัดทำข้อมูลท่ี

แสดงผลการ

ดำเนนิการตาม

แผนการบริหารและ

พัฒนาทรัพยากร

บุคคลให้ครอบคลุม 

ชัดเจนตามเกณฑ์ที่

กำหนด 

1.มกีารจัดทำข้อมูลท่ีแสดงผลการ

ดำเนนิการตามแผนการบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลครอบคลุม 

ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

-งาน

บุคลากร 

 

O27  หลักเกณฑ์การบริหาร

และพัฒนา  ทรัพยากร

บุคคล  

มีข้อมูลแต่ข้อมูลไม่

ครบถ้วนตาม

สัดส่วนเกณฑ์หัวข้อ

ท่ีกำหนด 

1.จัดทำข้อมูลให้

ครบถ้วนตาม

หลักเกณฑ์การบริหาร

และพัฒนา  ทรัพยากร

บุคคล  

1.มกีารจัดทำขอ้มูลครบถ้วนตาม

หลักเกณฑ์การบริหาร 

-งาน

บุคลากร 

 

O28  รายงานผลการบริหาร

และพัฒนา  ทรัพยากร

บุคคลประจำป ี 

ไม่ได้แสดงผลการ

ดำเนนิการตาม

แผนการบริหารและ

พัฒนาทรัพยากร

บุคคลให้ครอบคลุม  

1.จัดทำรายงานผลการ

ดำเนนิการตาม

แผนการบริหารและ

พัฒนาทรัพยากร

บุคคลประจำป ีให ้

1.มกีารจัดทำรายงานผลการ

ดำเนนิการตามแผนการบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำป ี

งบประมาณ 2565 ครอบคลุม ตาม

เกณฑ์ที่กำหนด 

-งาน

บุคลากร 

 



ลำดับ  รายละเอียดหัวข้อ

ประเมนิ  

ประเด็นจุดอ่อนที่

ต้องแก้ไข  

มาตรการ  ผลการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

  ชัดเจนตามเกณฑ์ที่

กำหนด 

ครอบคลุม ตามเกณฑ์

ท่ีกำหนด 

  

O29  แนวปฏบัิตกิารจัดการ

เร่ืองร้องเรียนการ 

ทุจรติ  

    

O30  ช่องทางแจ้งเร่ือง

ร้องเรียนการทุจรติ และ

ประพฤติมิชอบ 

    

O31  ข้อมูลเชงิสถิติเร่ือง

ร้องเรียนการทุจรติ และ

ประพฤติมิชอบ 

รายละเอยีดขอ้มูลไม่

ตรงตามเกณฑ์ที่

กำหนด 

จัดทำขอ้มูลเชงิ สถิติ

เร่ืองร้องเรียนการ

ทุจรติและ ประพฤติมิ

ชอบประจำป ีพ.ศ. 

2564 

มกีารจัดทำขอ้มูลเชงิ สถิติเร่ือง

ร้องเรียนการทุจรติและ ประพฤติ 

มชิอบประจำป ีพ.ศ. 2564 

และปี พ.ศ.2565 

-ฝ่ายบริหาร 

-นักวชิาการ

คอมพิวเตอร์ 

O32  ช่องทางการรับฟังความ

คิดเห็น  

    

O33  การเปิดโอกาสให้เกิด

การมสี่วนร่วม  

1. ไม่แสดง

รายละเอยีดการ

ดำเนนิการหรือ

กิจกรรมท่ีชัดเจน  

2. โครงการ/

กิจกรรม ไม่ปรากฎ

อยู่หนา้เว็บไซต์หลัก 

ท่ีสามารถเขา้ถึง

ข้อมูลได้ง่าย 

 3. การดำเนนิการ

ไม่อยู่ในปี พ.ศ. 

2565 

 

1.จัดทำโครงการ/

กิจกรรม ท่ีเกี่ยวข้อง

กับการเปิดโอกาสให้

เกิดการมีส่วนร่วมท่ี

เกิดขึ้นในปีพ.ศ.2565  

2.จัดทำ URL ท่ีแนบ

จากโครงการ/กิจกรรม 

ท่ีมีการ เผยแพร่ใน

หนา้เว็บไซต์ของ

หน่วยงาน  

1.ร้อยละ 100 ของอาจารย์และ

บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมสี่วนร่วมใน

ประชุมโครงการจัดทำแผนปฏบัิตกิาร

ประจำปงีบประมาณ 2565 ในวนัท่ี

11-12 และ 21 กันยายน 2564 

2.มรีายงานสรุปโครงการทบทวนแผน

กลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัตกิาร

ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 ฉบับ 

3. มแีผนปฏิบัตกิารประจำปี

งบประมาณ 2565 จำนวน 1 ฉบับ 

4.จัดทำ URL ท่ีแนบจากโครงการ/

กิจกรรม ท่ีมีการเผยแพร่ในหน้า

เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

-นักวเิคราะห์

นโยบายและ

แผนและฝ่าย

บริหาร 

-นักวชิาการ

คอมพิวเตอร์ 



ลำดับ รายละเอียดหัวข้อ

ประเมนิ 

ประเด็นจุดอ่อนที่

ต้องแก้ไข 

มาตรการ ผลการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

 การป้องกันการทุจริต     

O34  เจตจำนงสุจริตของ

ผู้บริหาร  

ควรจัดทำเป็น

ประกาศให้ชัดเจน 

จัดทำประกาศ

เจตจำนงสุจริตของ

ผู้บริหาร  

ผู้บริหารประกาศเจตจำนงสุจริตใน

การบริหารองค์กรด้วยหลักธรรมา 

ภบิาล ซื่อสัตย์เพื่อเสริมสร้าง

วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในองค์กร 

-ฝ่ายบริหาร 

O35  การมสี่วนร่วมของ

ผู้บริหาร  

ไม่แสดงการ

ดำเนนิการหรือ

กิจกรรมท่ีแสดงถึง

การเสริมสร้าง

วัฒนธรรมองค์กร 

อย่างชัดเจน 

จัดกิจกรรมท่ีแสดงถึง

การการเสริมสร้าง

วัฒนธรรมองค์กร

เกี่ยวกับการป้องกัน

การทุจรติ อย่างชัดเจน 

วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 

15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

ปะราล ี โอภาสนันท์  คณบดีคณะ

พยาบาลศาสตร์ พรอ้มผู้บริหาร และ

บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ได้เข้า

ร่วมการประชุมการเตรียมความ

พร้อมรับการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการดำเนินงานของ

คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยมี

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็น

ประธานในการกล่าวเปิดการประชุมฯ 

และดร.วยิะดา   รัตนสุวรรณ รอง

คณบดีฝ่ายบริหาร ชีแ้จงผลการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ท่ี

ผ่านมา พรอ้มท้ังชี้แจงเพื่อทำความ

เข้าใจกับอาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุนเกี่ยวกับแบบประเมิน IIT 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

-ฝ่ายบริหาร 

 



ลำดับ  รายละเอียดหัวข้อ

ประเมนิ  

ประเด็นจุดอ่อนที่

ต้องแก้ไข  

มาตรการ ผลการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

O36  การประเมินความเสี่ยง

การทุจรติ  ประจำป ี 

ไม่มขี้อมูลผลการ

ประเมินความเสี่ยงท่ี

อาจก่อให้เกิดการ

ทุจรติ 

มกีารประเมินความ

เสี่ยงท่ีอาจก่อให้เกิด

การทุจรติ 

มกีารประเมินความเสี่ยงและจัดทำ

แผนความเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิดการ

ทุจรติประจำปงีบประมาณ 2565 

-ฝ่ายบริหาร 

O37  การดำเนนิการเพื่อ

จัดการ ความเสี่ยง การ

ทุจรติ  

ไม่แสดงการ

ดำเนนิงานหรือ

กิจกรรมท่ีแสดงถึง

การจัดการความ

เสี่ยงของการ

ดำเนนิงานในกรณท่ีี

อาจก่อให้เกิดการ

ทุจรติ 

จัดกิจกรรมท่ีแสดงถึง

การจัดการความเสี่ยง

ของการดำเนนิงานใน

กรณท่ีีอาจก่อให้เกิด

การทุจรติในปีพ.ศ.

2565 

มกีารจัดทำรายงานผลการดำเนนิงาน

ตามแผนความเสี่ยงในรอบ 6 เดอืนใน

ปีงบประมาณ 2565 

-ฝ่ายบริหาร 

O38  การเสริมสร้าง

วัฒนธรรมองค์กร  

1. โครงการ/

กิจกรรม ไม่ปรากฎ

อยู่หนา้เว็บไซต์หลัก 

ท่ีสามารถเขา้ถึง

ข้อมูลได้ง่าย 2. ไม่

แสดงรายละเอยีด

การดำเนนิการหรือ

กิจกรรมท่ีชัดเจน ไม่

ระบุ วัน เวลา 

1.จัดโครงการ/กิจกรรม

ท่ีเกี่ยวข้องกับการ

เสริมสร้างวัฒนธรรม

องค์กร ในปีพ.ศ.2565 

2.แสดงรายละเอยีด

การดำเนนิการหรือ

กิจกรรมท่ีชัดเจน เช่น

ระบุ วัน เวลา 

3.จัดทำ URL ท่ีแนบ

จากโครงการ/กิจกรรม 

ท่ีมีการ เผยแพร่ใน

หนา้เว็บไซต์ของ

หน่วยงาน  

 

1.วันพุธท่ี 9 มนีาคม 2565 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.ประราล ีโอภาส

นันท์ คณบดีคณะพยาบาล

ศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยาพร้อม

ด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร ร่วม

แสดงออกเชงิสัญลักษณ์ต่อตา้นการ

ทุจรติคอร์รัปชั่น เพื่อสร้างวัฒนธรรม

องค์กรในดา้นการต่อต้าน

คอร์รัปชั่น และมุ่งเป็นองค์กรท่ี

บริหารงานดว้ยคุณธรรม จรยิธรรม 

 ซื่อสัตย์ สุจรติ โปร่งใส และ

ตรวจสอบได้ 

2.จัดทำ URL ท่ีแนบจากโครงการ/

กิจกรรม ท่ีมีการ เผยแพร่ในหน้า 

เว็บไซต์ของหน่วยงาน  

 

-ฝ่ายบริหาร 

-นักวชิาการ

คอมพิวเตอร์ 

 



ลำดับ รายละเอียดหัวข้อ

ประเมนิ 

ประเด็นจุดอ่อนที่

ต้องแก้ไข 

มาตรการ ผลการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

O39  แผนปฏิบัตกิารป้องกัน

การทุจรติ  ประจำป ี 

หน่วยงานไม่ระบุ

ข้อมูล รายละเอยีด

ของโครงการ/

กิจกรรม/แผนปฏิบัติ

การป้องกันการ

ทุจรติ ของหน่วยงาน 

ประจำปงีบประมาณ 

2565 ใหค้รบถ้วน 

ชัดเจน ตาม

มาตรการท่ีกำหนด

ไว้ 

จัดทำโครงการ/

กิจกรรม/แผนปฏิบัติ

การป้องกันการทุจรติ 

ของหน่วยงาน 

ประจำปงีบประมาณ 

2565 ใหค้รบถ้วน 

ชัดเจน ตามมาตรการ

ท่ีกำหนดไว ้

-มกีารจัดทำแผนปฏิบัตกิารป้องกัน

การทุจรติ ของหน่วยงาน ประจำปี

งบประมาณ 2565 ครบถ้วน ตาม

มาตรการท่ีกำหนดไว ้

-ฝ่ายบริหาร 

O40  รายงานการกำกับ

ตดิตามการ  

ดำเนนิการป้องกันการ

ทุจรติ รอบ 6  เดอืน  

หน่วยงานไม่ได้แสดง

รายละเอยีดสรุปผล

การดำเนนิงาน 

โครงการ/กิจกรรม 

ตามแผนปฏบัิตกิาร

ป้องกันการทุจรติ 

พ.ศ. 2565 

สรุปผลการดำเนนิงาน 

โครงการ/กิจกรรม 

ตามแผนปฏบัิตกิาร

ป้องกันการทุจรติ รอบ 

6 เดอืน 

-มกีารจัดทำรายงานผลการ

ดำเนนิงานตามแผนปฏิบัตกิารป้องกัน

การทุจรติ ปีงบประมาณ 2565 รอบ 

6 เดอืน 

-ฝ่ายบริหาร 

O41  รายงานผลการ

ดำเนนิการป้องกัน การ 

ทุจรติประจำป ี

หน่วยงานไม่ได้แสดง

รายละเอยีดสรุปผล

การดำเนนิงาน 

โครงการ/กิจกรรม 

ตามแผนปฏบัิตกิาร

ป้องกันการทุจรติ 

พ.ศ. 2564 

สรุปผลการดำเนนิงาน 

โครงการ/กิจกรรม 

ตามแผนปฏบัิตกิาร

ป้องกันการทุจรติ 

ประจำปงีบประมาณ 

2564 

-มกีารจัดทำรายงานสรุปผลการ

ดำเนนิงานตามแผนปฏิบัตกิารป้องกัน

การทุจรติ ประจำปงีบประมาณ 2564 

-ฝ่ายบริหาร 

O42  มาตรการส่งเสริม

คุณธรรมและความ 

โปร่งใสในหน่วยงาน 

หน่วยงานไม่ได้แสดง

รายละเอยีดการ

วเิคราะห์ผลการ

ประเมินคุณธรรมฯ 

แสดงรายละเอยีดการ

วเิคราะห์ผลการ

ประเมินคุณธรรมฯ

ประจำป ีพ.ศ. 2564  

-มกีารจัดทำรายงานผลการวเิคราะห์

การประเมินคุณธรรมฯประจำปี พ.ศ. 

2564 ครบท้ัง 3 แบบ คือ 1) แบบวัด

การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  

-ฝ่ายบริหาร 



ลำดับ รายละเอียดหัวข้อ
ประเมิน 

ประเด็นจุดอ่อนที่ต้อง
แก้ไข 

มาตรการ ผลการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

  ประจำป ีพ.ศ. 2564 

ให้ครบท้ัง 3 แบบ 

คือ 1) แบบวัดการ

รับรู้ของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียภายใน (IIT) 

2) แบบวัดการรับรู้

ของผู้มสี่วนได้ส่วน

เสียภายนอก (EIT) 

3) การเปิดเผยขอ้มูล

สาธารณะ (OIT) 

ให้ครบท้ัง 3 แบบ คือ 

1) แบบวัดการรับรู้ของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายใน (IIT) 2) แบบวัด

การรับรู้ของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียภายนอก

(EIT)3) การเปิดเผย 

ข้อมูลสาธารณะ (OI 

(IIT) 2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียภายนอก (EIT) 3) การ

เปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ (OIT) 

 

O43  การดำเนนิการตาม

มาตรการส่งเสริม 

คุณธรรมและความ

โปร่งใสในหน่วยงาน 

 

หน่วยงานไม่ได้แสดง

รายละเอยีดผลการ

ดำเนนิการตาม

มาตรการคุณธรรมฯ 

ในปี พ.ศ. 2565 ให้

ครบท้ัง 3 แบบ คือ 

1) แบบวัดการรับรู้

ของผู้มสี่วนได้ส่วน

เสียภายใน (IIT) 2) 

แบบวัดการรับรู้ของ

ผู้มี 

ส่วนได้ส่วนเสีย

ภายนอก (EIT) 3) 

การเปิดเผยขอ้มูล

สาธารณะ (OIT) 

แสดงรายละเอยีดผล

การดำเนนิการตาม

มาตรการคุณธรรมฯ 

ในปี พ.ศ. 2565 ให้

ครบท้ัง 3 แบบ คือ 1) 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

(IIT) 2) แบบวัดการ

รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียภายนอก (EIT) 3) 

การเปิดเผยขอ้มูล

สาธารณะ (OIT) 

-มกีารจัดทำรายงานผลการ

ดำเนนิงานตามมาตรการคุณธรรมฯ 

ในปี พ.ศ. 2565 ให้ครบท้ัง 3 แบบ 

คือ 1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียภายใน(IIT) 2) แบบวัดการ

รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

(EIT) 3) การเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ 

(OIT) 

-ฝ่ายบริหาร 

 


