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มาตรการส่งเสรมิความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ของคณะพยาบาลศาสตร ์

ประจำปี พ.ศ.2564 

ผลการประเมิน แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีภายใน 

(Internal Integrity and Transparency : IIT) 
 

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงานเกี่ยวกับมาตรการ

ส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันทุจริตภายในหน่วยงาน โดยพิจารณารายด้าน ทั้ง 5 ด้าน พบว่า โดยส่วน

ใหญ่อยู่ในระดับดีมาก คอื ด้าน การปฏิบัติหน้าที่ ร้อยละ 91.81 ด้านการใช้อำนาจ  รอ้ยละ  8873  และ ด้านการ

ใช้ทรัพย์สินของทางราชการรอ้ยละ   85.83  ส่วนอีก 2 ด้านอยู่ในระดับดี คอื ด้านการใช้งบประมาณ 83.27 และ

ด้านการแก้ไขปัญหาทุจริต  83.74 และเมื่อพิจารณาในรายข้อย่อยทั้ง  30  ข้อ พบว่า ส่วนใหญ่ได้คะแนน 

มากกว่า ร้อยละ 80 ขึ้นไป จำนวน 26 ข้อ และมี 4 ข้อที่ได้คะแนนน้อยกว่า ร้อยละ 80  โดยข้อที่มีคะแนนต่ำสุด

คือ I  20   คือ ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สิน ของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ร้อยละ 73.33   

รองลงมา  คือ I 7  การรับรู ้เกี ่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน  ร้อยละ  75.56   

รองลงมา คอื I 12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มี ส่วนร่วมในการตรวจสอบการใชจ้่าย งบประมาณ รอ้ย

ละ  76.27  และ I 30  หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่ เกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมี ความคิดเห็นต่อ

ประเด็นดังต่อไปนี้  อย่างไร  เช่น สามารถร้องเรียนได้  ร้อยละ  77.64  ซึ่งสอดคล้องกับผู ้ประเมินที ่ให้

ข้อเสนอแนะ ว่าควรให้ผูใ้ต้บังคับบัญชามีโอกาสและอำนาจในการตรวจสอบการทำงานของผู้บริหารอย่างชัดเจน 

โดยคณะกรรมการประจำคณะได้ให้แนวทางในการกำหนดมาตรการในการแกไ้ขในประเด็นที่เกี่ยวข้องใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565   ดังนี้ 

1. ส่งเสรมิให้บุคลากรมีความตระหนักในการป้องกันการทุจรติและประพฤตมิิชอบ และการงดรับ 

สิ่งของต่างๆในช่วงเทศกาลหรอืวาระสำคัญต่าง ๆ  ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี 

2. สรา้งการมสี่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 

3. เผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำป ีและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณใน

ทุก 6 เดอืน 

4. เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการประเมนิปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการประจำคณะ 

5. จดัใหม้ีช่องทางในการร้องเรยีนการทุจริต โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ 

6. จดัใหม้ีระบบและกลไกในการเฝ้าระวังความเสี่ยงต่อการทุจรติในหน่วยงาน 

7. สรา้งการมีส่วนร่วมของกลุม่เป้าหมายในการกำหนดแผนการศึกษาต่อของอาจารยใ์นระดับปรญิญา

เอก และทนุการศึกษา 

8. ปรับปรุงระบบการยมืคนืทรัพย์สิน ของราชการไปใช้ปฏบิัติงานให้เอือ้และสะดวกต่อการทำงานของ

บุคลากร 
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ตารางที่ 1  ผลการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายในหน่วยงานเก่ียวกับมาตรการส่งเสรมิความ

โปร่งใสและการปอ้งกันทุจรติภายในหน่วยงาน 

 

ลำดับ  รายละเอียดหัวข้อประเมิน  คะแนน  ประเด็นจุดอ่อน  

ที่ต้องแก้ไข 

มาตรการ  ผู้รับผิดชอบ 

การปฏิบัติหนา้ที่  91.81 
 

I1  บุคลากรในหน่วยงานของท่าน   

ปฏบัิตงิาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ 

ตาม ประเด็นดังต่อไปน้ีมากน้อย

เพยีงใด  - โปร่งใสเป็นไปตาม

ขั้นตอนท่ีกำหนด  - โปร่งใสเป็นไป

ตามระยะเวลาท่ีกำหนด  

85.83 
 

-ส่งเสริมให้บุคลากรมี

ความตระหนักในการ

ป้องกันการทุจรติและ

ประพฤติมิชอบ และการงด

รับสิ่งของต่างๆในช่วง

เทศกาลหรือวาระสำคัญ

ต่าง ๆ  ตามขนบธรรม 

เนยีม ประเพณี  

-ฝ่ายบริหาร 

I2  บุคลากรในหน่วยงานของท่าน 

ปฏบัิต/ิ ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ

ท่ัวๆ ไป กับผู้มา ติดต่อท่ีรู้จักเป็น

ส่วนตัวเท่าเทียมกัน  มากน้อย

เพยีงใด  

85.56 

I3  บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มี  

พฤตกิรรมในการปฏบัิตงิานตาม

ประเด็น ดังต่อไปนี้ อย่างไร   

- มุ่งผลสำเร็จของงาน  

84.45 

 

 

 

 

 



3 
 

ลำดับ  รายละเอียดหัวข้อประเมิน  คะแนน  ประเด็นจุดอ่อน  

ที่ต้องแก้ไข 

มาตรการ  ผู้รับผิดชอบ 

 
- ให้ความสำคัญกับงาน

มากกว่าธุระ ส่วนตัว  

- พร้อมรับผิดชอบ หากความ

ผิดพลาด เกิดจากตนเอง  

 
 

 

 

  

  

I4  บุคลกรในหน่วยงานของท่าน มกีาร

เรียก รับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มา

ตดิต่อ เพื่อ แลกกับการปฏบัิตงิาน 

การอนุมัต ิ อนุญาต หรอืให้บริการ 

หรือไม ่ 

- เงิน  

- ทรัพย์สิน  

- ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจคำนวณ

เป็นเงิน ได้ เช่น การลดราคา การ

รับความ บันเทิง เป็นต้น  

98.89 

I5  ในช่วงเทศกาลหรือวาระสำคัญต่าง 

ๆ  ตามขนบธรรมเนยีม ประเพณี 

บุคลากร ในหน่วยงานของท่าน มี

การรับสิ่ง ดังต่อไปน้ี 

นอกเหนอืจากการรับโดย 

ธรรมจรรยา หรอืไม่  

- เงิน  

- ทรัพย์สิน  

- ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจคำนวณ

เป็นเงิน ได้ เช่น การลดราคา การ

รับความ บันเทิง เป็นต้น  

98.33 
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ลำดับ

  

รายละเอียดหัวข้อประเมิน  คะแนน  ประเด็นจุดอ่อน  

ที่ต้องแก้ไข 

มาตรการ  ผู้รับผิดชอบ 

I6  บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มี

การให้ สิ่งดังต่อไปนี้ แก่

บุคคลภายนอกหรือ ภาคเอกชน 

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ท่ีด ีและ

คาดหวังให้มีการตอบแทนใน 

อนาคต หรอืไม ่ 

- เงิน  

- ทรัพย์สิน  

- ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจคำนวณ

เป็นเงิน ได้ เช่น การลดราคา การ

รับความ บันเทิง เป็นต้น  

97.78 
   

การใช้งบประมาณ  83.27 
 

I7  ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใชจ้่าย  

งบประมาณประจำปขีองหน่วยงาน

ของ ท่าน มากนอ้ยเพยีงใด  

75.56 -บุคลากรในองค์กรเข้ามา

มสี่วนร่วมในการจัดทำ

แผนปฏิบัตกิารประจำปี 

ค่อนขา้งน้อย โดยส่วน

ใหญ่จะเป็นผู้บริหารท่ี

รับผิดชอบในแต่ละพันธกิจ

และหัวหน้ากลุ่มงาน 

1.สร้างการมสี่วนร่วมของ

บุคลากรทุกระดับในการ

จัดทำแผนปฏบัิตกิาร

ประจำป ี

2.เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ

แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ

ประจำป ีและรายงานผล

การใช้จ่ายงบประมาณในทุก 

6 เดอืน 

3.เปิดโอกาสให้บุคลากรมี

ส่วนร่วมในการประเมิน

ปฏบัิตหินา้ที่ของ

คณะกรรมการประจำคณะ  

-นักวเิคราะห์

นโยบายและแผน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

I8  หน่วยงานของท่าน ใชจ้่าย

งบประมาณ  โดยคำนึงถงึประเด็น

ดังต่อไปนี้ มากน้อย เพยีงใด  

- คุ้มค่า  

- ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของ  

งบประมาณที่ตัง้ไว้  

86.39 

I9  หน่วยงานของท่าน ใชจ้่าย

งบประมาณ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว 

กลุ่ม หรอืพวก พ้อง มากน้อย

เพยีงใด  

86.67 
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ลำดับ

  

รายละเอียดหัวข้อประเมิน  คะแนน  ประเด็นจุดอ่อน  

ที่ต้องแก้ไข 

มาตรการ  ผู้รับผิดชอบ 

I10

  

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มี

การ เบิกจ่ายเงินท่ีเป็นเท็จ เช่น 

ค่าทำงาน ล่วงเวลา ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ หรือค่า เดินทาง ฯลฯ 

มากน้อยเพยีงใด  

90.56  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงานเปิดโอกาสให้

บุคลากรทุกคนได้สามารถ

สอบถามประเด็นปัญหา

ต่างๆเกี่ยวกับการใชจ้่าย

งบประมาณ ในท่ีประชุม

ประจำเดือน และช่องทาง

การร้องเรียนหน้าเว็บไซต์

ของคณะพยาบาลศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-เพิ่มช่องทางการร้องเรียน

หนา้เว๊บไซต์โดยให้มีความ

ปลอดภัยต่อผู้ร้องเรียน 

-จัดให้มีระบบและกลไกใน

การเฝ้าระวังความเสี่ยงต่อ

การทุจรติในหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-นักวชิาการ

คอมพิวเตอร์ 

I11

  

หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัด

จ้าง/ การจัดหาพัสดุ และการตรวจ

รับพัสดุใน ลักษณะดังต่อไปนี้ มาก

นอ้ยเพยีงใด  - โปร่งใส ตรวจสอบ

ได้   

- เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ

รายใด รายหน่ึง  

84.16 

I12  หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้

ท่าน มี ส่วนร่วมในการตรวจสอบ

การใช้จ่าย งบประมาณ ตาม

ประเด็นดังต่อไปน้ี  มากน้อย

เพยีงใด   

- สอบถาม   

- ทักทว้ง   

- ร้องเรียน   

76.29 

 การใช้อำนาจ  88.73    

I13  ผู้บังคับบัญชาของท่าน มอบหมาย

งาน แก่ท่านอย่างเป็นธรรม มาก

นอ้ยเพยีงใด  

84.44 
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ลำดับ

  

รายละเอียดหัวข้อประเมิน  คะแนน  ประเด็นจุดอ่อน  

ที่ต้องแก้ไข 

มาตรการ  ผู้รับผิดชอบ 

I14  ท่านได้รับการประเมินผลการ

ปฏบัิตงิาน  ตามระดับคุณภาพของ

ผลงาน มากน้อย เพยีงใด  

81.11    

I15  ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการ

คัดเลอืกผู้ เขา้รับการฝกึอบรม 

การศึกษาดูงาน  หรือการให้

ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม   

มากน้อยเพยีงใด  

83.33 
 

-สร้างการมสี่วนร่วมของ

กลุ่มเป้าหมายในการกำหนด

แผนการศกึษาต่อของ

อาจารย์ในระดับปริญญา

เอก และทุนการศึกษา 

-งานบุคลากร

และฝ่ายบริหาร 

I16  ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่ง

การให้ ท่านทำธุระส่วนตัวของ

ผู้บังคับบัญชา  มากน้อยเพยีงใด  

97.78 

I17  ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่ง

การให้ ท่านทำในสิ่งท่ีไม่ถกูต้อง

หรือมคีวาม เสี่ยงต่อการทุจรติ 

มากน้อยเพยีงใด  

97.78 

I18  การบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน

ของ ท่าน มีลักษณะดังต่อไปนี้ มาก

นอ้ย เพียงใด  

- ถูกแทรกแซงจากผู้มีอานาจ  

- มกีารซือ้ขายตำแหน่ง  

- เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพอ้ง  

87.96 

การใชท้รัพยส์ินของราชการ  85.83 
 

I19

  

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มกีาร

เอา ทรัพย์สินของราชการไปเป็นของ

ส่วนตัว  หรือนาไปใหก้ลุ่มหรือพวก

พอ้ง มาก นอ้ยเพยีงใด  

93.33    
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ลำดับ  รายละเอียดหัวข้อประเมิน  คะแนน  ประเด็นจุดอ่อน  

ที่ต้องแก้ไข 

มาตรการ  ผู้รับผิดชอบ 

I20  ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืม

ทรัพย์สิน ของราชการไปใชป้ฏบัิตงิาน

ในหน่วยงาน 

73.33 -ขั้นตอนการขออนุญาต

เพื่อยืมทรัพย์สิน ของ

ราชการไปใชป้ฏบัิตงิานยัง

ไม่เอื้อและสะดวกต่อการ

ทำงานของบุคลากร 

-ปรับปรุงระบบการยืมคืน

ทรัพย์สิน ของราชการไปใช้

ปฏบัิตงิานให้เอื้อและสะดวก

ต่อการทำงานของบุคลากร 

-นักวชิาการ

คอมพิวเตอร์และ

บุคลากร

รับผิดชอบในส่วน

คลังย่อยของ

หน่วยงาน 

I21  กรณท่ีีต้องมกีารขอยืม

ทรัพย์สินของ ราชการไปใช้

ปฏบัิตงิาน บุคลากรใน 

หน่วยงานของท่าน มีการขอ

อนุญาต อย่างถูกต้อง มาก

นอ้ยเพยีงใด  

88.89 

I22  บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน 

มกีาร นาทรัพย์สินของราชการ

ไปใช ้โดยไม่ได ้ขออนุญาตอย่าง

ถูกต้อง จากหน่วยงาน ของท่าน 

มากน้อยเพยีงใด  

96.11 

I23  ท่านรู้แนวปฏบัิตขิองหน่วยงานของ

ท่าน  เกี่ยวกับการใชท้รัพย์สินของ

ราชการท่ี ถูกต้อง มากน้อย

เพยีงใด  

80 

I24  หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแล

และ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ

ราชการ  เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนา

ไปใชป้ระโยชน์  

ส่วนตัว กลุ่ม หรอืพวกพอ้ง มาก

นอ้ย เพียงใด  

83.33 
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ลำดับ  รายละเอียดหัวข้อประเมิน  คะแนน  ประเด็นจุดอ่อน  

ที่ต้องแก้ไข 

มาตรการ  ผู้รับผิดชอบ 

 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  83.74    

I25  ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของ

ท่าน  ให้ความสำคญักับการต่อตา้น

การทุจรติ  มากน้อยเพยีงใด  

85.56  จัดให้มีช่องทางในการ

ร้องเรียนโดยมีมาตรการ

คุ้มครองผู้ร้องเรียนไว้เป็น

ความลับ 

1.จัดให้มีช่องทางในการ

ร้องเรียนโดยมีมาตรการ

คุ้มครองผู้ร้องเรียนไว้เป็น

ความลับ 

ผู้อำนวยการ  

กองพัฒนา 

I26  หน่วยงานของท่าน มีการ

ดำเนนิการ  ดังต่อไปนี้ หรือไม ่ 

- ทบทวนนโยบายหรือมาตรการ

ป้องกัน การทุจรติในหน่วยงานให้มี

ประสิทธิภาพ - จัดทำแผนงานด้าน

การป้องกันและ ปราบปรามการ

ทุจรติของหน่วยงาน  

93.33 
  

คุณภาพนสิิต  

และนสิิตพกิาร 

I27  ปัญหาการทุจรติในหน่วยงานของ

ท่าน  ได้รับการแกไ้ข มากน้อย

เพยีงใด  

80 

I28  หน่วยงานของท่าน มกีารดาเนนิ

การ ดังต่อไปนี้ ต่อการทุจรติใน

หน่วยงาน  มากน้อยเพยีงใด  

- เฝ้าระวังการทุจรติ  

- ตรวจสอบการทุจรติ  

- ลงโทษทางวินัย  

83.70 

I29  หน่วยงานของท่าน มกีารนาผลการ 

ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ท้ัง

ภายใน และภายนอกหน่วยงาน ไป

ปรับปรุงการ ทางาน เพื่อป้องกัน

การทุจรติใน  

หน่วยงานมาก นอ้ยเพยีงใด  

82.22 
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ลำดับ  รายละเอียดหัวข้อประเมิน  คะแนน  ประเด็นจุดอ่อน  

ที่ต้องแก้ไข 

มาตรการ  ผู้รับผิดชอบ 

I30  หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตท่ี 

เกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านม ี

ความคิดเห็นต่อประเด็น

ดังต่อไปนี้  อย่างไร 

 - สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได ้

อย่างสะดวก  

- สามารถตดิตามผลการร้องเรียนได้ 

- มั่นใจว่าจะมกีารดาเนนิการอย่าง 

ตรงไปตรงมา  

- มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่ม ี 

ผลกระทบต่อตนเอง  

77.64    

 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินปี พ.ศ. 2564  

1. ควรให้ผูใ้ต้บังคับบัญชามีโอกาสและอำนาจในการตรวจสอบการทำงานของผู้บริหารอย่างชัดเจน และ

ตรวจสอบได ้
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ผลการประเมิน แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

(External Integrity and Transparency : EIT) 
 

 

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินการรับรู ้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเกี่ยวกับมาตรการ

ส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันทุจริตภายในหน่วยงาน โดยพิจารณารายด้าน ทั้ง 3 ด้าน พบว่า โดย

ทุกด้านอยู่ในระดับ   ดีมาก คือ ด้านคุณภาพการดำเนินงาน ร้อยละ 91.97  ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร  

ร้อยละ  88.99  และ ด้านการปรับปรุงระบบการทำงาน  ร้อยละ   91.46  และตรวจสอบได้15  ข้อ พบว่า  

ทุกข้อได้คะแนน อยู่ในระดับดีมาก คือมากกว่า ร้อยละ 85 ขึ้นไป ,และเมื่อพิจารณาในรายข้อย่อยทั้ง  15  

ข้อ พบว่า  ทุกข้อได้คะแนน อยู่ในระดับดีมาก คือมากกว่า ร้อยละ 85 ขึ้นไป  

 คณะกรรมการประจำคณะได้ให้แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานและการปรับปรุง

ระบบการทำงานให้ตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวังของผูร้ับบริการอย่างต่อเนื่อง  ดังนี้ 

1. จัดให้มีช่องทางการประเมินความพึงพอใจในการรับต่อระบบบริการของบุคลากรสายสนับสนุน 

2.นำผลการประเมินความพึงพอใจมาใช้ในการปรับปรุงระบบบริการที่เกี่ยวข้อง 

3. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการพยาบาลให้เพียงพอตามข้อเสนอแนะจากผู้ประเมิน 
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ตารางที่  2   ผลการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมความ

โปร่งใสและการป้องกันทุจริตภายในหน่วยงาน 

 

ลำดับ  รายละเอียดหัวข้อประเมิน  คะแนน  ประเด็นจุดอ่อน  

ที่ต้องแก้ไข 

มาตรการ  ผู้รับผิดชอบ 

คุณภาพการดำเนนิงาน  91.97 
 

E1  เจ้าหนา้ที่ของหน่วยงานท่ีท่าน

ตดิต่อ  ปฏบัิตงิาน/ให้บริการแก่ท่าน 

ตาม ประเด็นดังต่อไปน้ี มากน้อย

เพยีงใด  - โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนท่ี

กำหนด  - โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลา

ท่ีก าหนด  

91.02     
 

E2  เจ้าหนา้ที่ของหน่วยงานท่ีท่าน

ตดิต่อ  ปฏบัิตงิาน/ให้บริการแกท่่าน กับ

ผู้มา ตดิต่ออื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกันมาก

นอ้ย เพียงใด  

91.46 

E3  เจ้าหนา้ที่ของหน่วยงานท่ีท่านตดิต่อ ให้ 

ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการ/ให้บริการ 

แก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไมปิ่ดบังหรือ 

บิดเบือนขอ้มูล มากนอ้ยเพยีงใด  

90.16 

E4  ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผา่นมา ท่านเคยถูก 

เจ้าหนา้ที่ของหน่วยงานท่ีท่านตดิต่อร้อง 

ขอให้จ่ายหรือให้ส่ิงดงัต่อไปนี้  

เพื่อแลกกับการปฏบัิตงิาน การ 

อนุมัต ิ อนุญาต หรือให้บริการ 

หรือไม ่  

- เงิน   

- ทรัพย์สิน   

 

97.36 

   



12 
 

ลำดับ  รายละเอียดหัวข้อประเมิน  คะแนน  ประเด็นจุดอ่อน  

ที่ต้องแก้ไข 

มาตรการ  ผู้รับผิดชอบ 

 - ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจคานวณเป็นเงิน 

ได้ เช่น การลดราคา การให้ความ 

บันเทิง เป็นต้น  

 
   

E5  หน่วยงานท่ีท่านตดิต่อ มกีารดาเนนิ

งาน  โดยคานงึถงึประโยชน์ของประชาชน

และ ส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพยีงใด  

89.84 

ประสทิธิภาพในการสื่อสาร  88.99 
 

E6  การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานท่ีท่าน 

ตดิต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อย 

เพยีงใด   

- เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน   

- มชี่องทางหลากหลาย  

88.88    
 

E7  หน่วยงานท่ีท่านตดิต่อ มีการเผยแพร่ 

ผลงานหรือข้อมูลท่ีสาธารณชนควร 

รับทราบอย่างชัดเจน มากนอ้ยเพยีงใด  

88.41 

E8  หน่วยงานท่ีท่านตดิต่อ มีช่องทางรับฟัง 

คาติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

ดำเนนิงาน/การให้บริการ หรือไม่  

92.68 

   

E9  หน่วยงานท่ีท่านตดิต่อ มีการช้ีแจงและ 

ตอบคำถาม เมื่อมีขอ้กังวลสงสยั 

เกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่าง

ชัดเจน  มากน้อยเพยีงใด  

89.02 

   

E10  หน่วยงานท่ีท่านตดิต่อ มชี่องทางให้ผู้มา 

ตดิต่อร้องเรียนการทุจรติของเจ้าหนา้ที่ 

ในหน่วยงานหรือไม่  

85.98 
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ลำดับ  รายละเอียดหัวข้อประเมิน  คะแนน  ประเด็นจุดอ่อน  

ที่ต้องแก้ไข 

มาตรการ  ผู้รับผิดชอบ 

การปรับปรุงระบบการทำงาน  79.69 
 

E11  เจ้าหนา้ที่ของหน่วยงานท่ีท่านตดิต่อ  มี

การปรับปรุงคุณภาพการปฏบัิติงาน/ 

การให้บริการให้ดขีึน้มากน้อยเพยีงใด  

89.84 
 

1. จัดให้มีช่องทางการ

ประเมินความพงึ

พอใจในการรับต่อ

ระบบบริการของ

บุคลากรสาย

สนับสนุน 

2.นำผลการประเมิน

ความพงึพอใจมาใชใ้น

การปรับปรุงระบบ

บริการท่ีเกี่ยวข้อง 

ทุกงาน

ภายใน 

สำนักงาน

คณะ

พยาบาล

ศาสตร์  

E12  หน่วยงานท่ีท่านตดิต่อ มีการปรับปรุง 

วธีิการและขั้นตอนการดำเนนิงาน/การ 

ให้บริการดีขึ้น มากนอ้ยเพยีงใด  

90.24 

E13  หน่วยงานท่ีท่านตดิต่อ มีการนำ  

เทคโนโลยมีาใชใ้นการดำเนนิงาน/การ 

ให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว 

มากขึ้น หรอืไม่  

98.17 

E14  หน่วยงานท่ีท่านตดิต่อ เปิดโอกาสให้ 

ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรอืผู้มสี่วนได ้

ส่วนเสีย เข้าไปมสี่วนร่วมในการ  

ปรับปรุงพัฒนาการดำเนนิงาน/การ 

ให้บริการของหน่วยงานได้ดขีึน้ มาก 

นอ้ยเพยีงใด  

88.21 

E15  หน่วยงานท่ีท่านตดิต่อ มีการปรับปรุง การ

ดำเนนิงาน/การให้บริการ ให้มคีวาม 

โปร่งใสมากขึ้น มากนอ้ยเพยีงใด  

90.85 
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ผลการประเมิน การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  

(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)  
 

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ เกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส

และการป้องกันทุจริตภายในหน่วยงาน โดยพิจารณารายด้าน ทั้ง 2 ด้าน พบว่า ด้านการเปิดเผยข้อมู ล  อยู่ใน

ระดับดี ร้อยละ 80.30  ส่วนด้านการป้องกันการทุจริต อยู่ในระดับต้องปรับปรุงแก้ไข  ร้อยละ 20   และเมื่อ

พิจารณารายข้อ พบว่า ในด้านการเปิดเผยข้อมูลมีข้อที่มีคะแนนต่ำกว่า ร้อยละ 60  จำนวน 8 ข้อ จาก  33  ข้อ   

คิดเป็น ร้อยละ  24.24  และด้านการป้องกันการทุจริตมีข้อที่มีคะแนนต่ำกว่า ร้อยละ 60  จำนวน 10  ข้อจาก

ทั้งหมด  10   ข้อ  คดิเป็น รอ้ยละ  100  

 คณะกรรมการประจำคณะได้มีมติให้เร่งรัดดำเนินการปรับปรุงระบบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  ตาม

แนวทางที่ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการผูต้รวจประเมิน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้ 

1.  ข้อมูลพื้นฐานบางส่วน ไม่ปรากฎลิงค์ที่เชื่อมโยงได้  URL และ  E-Service  ไม่ได้แสดงข้อมูล

ช่องทางบรกิารออนไลน์บนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

2. การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี นอกจากระบุผลการใช้จ่ายงบประมาณแล้วควรมีการ

วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการ

ดำเนินงานของหน่วยงานต่อไป 

3. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัด จ้างหรือการจัดหาพัสดุ และสรุปผลการจัดซื้อจัดจา้ง 

ควรมีการทบทวนการแนบ URL ที่มาของข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งทุกครัง้ 

4. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรอืการ จัดหาพัสดุประจาปี ต้องแสดงรายงานผลการจัดซื้อจัด

จ้างหรอืจัดหาพัสดุในภาพรวมตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562- เดือนกันยายน 

2563) และขาดรายละเอียดข้อมูล ยกตัวอย่างเช่น งบประมาณที่ใช ้ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

5. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ควรแสดงผลการดำเนินการตาม

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ครอบคลุม ชัดเจน ตามเกณฑ์ที่กำหนดมากยิ่งขึ้น 

           6. การป้องกันการทุจริต  ควรจัดทำเป็นประกาศให้ชัดเจน และควรมีกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วม

ของผู้บริหารในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างชัดเจน   และควรมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปี และกิจกรรมที่แสดงถงึการจัดการความเสี่ยง 

            7. แผนปฏิบัติการปอ้งกันการทุจรติ ควรแสดงรายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม การป้องกันการทุจริต

ของหน่วยงานให้ครบถ้วน ชัดเจน  ตามมาตรการที่วางไว้  และควรมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ

ป้องกันการทุจรติทุก 6 เดือน 



15 
 

         8.  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสในหน่วยงาน ควรแสดงรายละเอยีดการวิเคราะห์ผลการประเมิน

คุณธรรมฯประจำปี พ.ศ. 2563 ให้ครบทั้ง 3 แบบ คือ 1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) 2) แบบวัด

การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 3) การเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ (OIT) 

         9.  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน  ควรแสดงรายละเอียดผลการ

ดำเนินการตามมาตรการคุณธรรมฯ ในปี พ.ศ. 2564 ให้ครบทั้ง 3 แบบ คือ 1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายใน (IIT) 2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 3) การเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ (OIT) 

 

ตารางที่ 3  ผลการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ เกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกัน

ทุจรติภายในหน่วยงาน 
 

ลำดับ  รายละเอียดหัวข้อประเมิน  คะแนน  ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข  มาตรการ  ผู้รับผิดชอบ 

การเปดิเผยข้อมูล  80.3    

O1  โครงสร้าง  100    

O2  ข้อมูลผู้บริหาร  100    

O3  อำนาจหนา้ที ่ 100    

O4  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา

หน่วยงาน  

100    

O5  ข้อมูลการติดต่อ  100    

O6  กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  100    

07  ข่าวประชาสัมพันธ์ 100    

O8  Q&A  100    

O9  Social Network  100    

O10  แผนดำเนินงานประจำป ี 

 

100    
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ลำดับ  รายละเอียดหัวข้อประเมิน  คะแนน  ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข  มาตรการ  ผู้รับผิดชอบ 

O11  รายงานการกำกับติดตามการ  

ดำเนนิงานประจำป ีรอบ 6 เดอืน  

100    

O12  รายงานผลการดำเนนิงาน

ประจำป ี 

100    

O13  คู่มอืหรือมาตรฐานการ

ปฏบัิตงิาน  

0 ไม่มขี้อมูล 

ไม่ปรากฎลิงค์ท่ีเชื่อมโยงได ้

1.จัดทำขอ้มูลท่ี

เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

คู่มอืการปฏบัิตงิาน  

2.จัดทำ URL ท่ีแนบ

จากข้อมูลท่ีมีการ 

เผยแพร่ในหน้าเว็บไซต์

ของหน่วยงาน 

-งานการเงินและ

บัญช ี

-นักวชิาการ

คอมพิวเตอร์ 

O14  คู่มอืมาตรฐานการให้บริการ  100    

O15  ข้อมูลเชงิสถิติการให้บริการ  100    

O16  รายงานผลการสำรวจความพงึ

พอใจ การให้บริการ  

100    

O17  E-Service  0 ไม่ได้แสดงขอ้มูลช่องทางบริการ

ออนไลน์บนหน้าเว็บไซต์ของ

หน่วยงาน 

1.ปรับปรุงช่องทาง

บริการออนไลน์บนหน้า

เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

-นักวชิาการ

คอมพิวเตอร์ 

O18   แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ

ประจำป ี

100    

O19  รายงานการกำกับติดตามการใช้

จ่าย งบประมาณ รอบ 6 เดอืน  

100    

O20  รายงานผลการใชจ้่าย

งบประมาณ  ประจำป ี 

 

 

50 -มขี้อมูลแต่ข้อมูลไม่ครบ 

และการรายงานผลการใช้จา่ย

งบประมาณประจำป ีนอกจาก

ระบุผลการใชจ้่ายงบประมาณ 

1.มกีารจัดทำรายงาน

ผลการใช้จา่ย

งบประมาณประจำปี 

2565 ทุก 6  เดอืน  

-นักวเิคราะห์

นโยบายและแผน 
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ลำดับ  รายละเอียดหัวข้อประเมิน  คะแนน  ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข  มาตรการ  ผู้รับผิดชอบ 

   แลว้ควรมกีารวเิคราะห์ปัญหา 

อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธ์ิ

ตามเป้าหมาย เพื่อนำมาเป็น

แนวทางในการพัฒนาการ

ดำเนนิงานของหน่วยงานต่อไป 

 

2.มกีารวเิคราะห์

ปัญหา อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผลสัมฤทธ์ิตาม

เป้าหมาย เพื่อนำมา

เป็นแนวทางในการ

พัฒนาการดำเนนิงาน

ของหน่วยงานต่อไป 

 

O21  แผนการจัดซื้อจัดจา้งหรอื

แผนการ จดัหาพัสดุ  

 

 

100    

O22  ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ 

จัด จ้างหรือการจัดหาพัสด ุ 

50 หน่วยงานแนบ URL ท่ีไมไ่ด้แสดง

สรุปผลการจัดซือ้จัดจ้างหรือ

จัดหาพัสดุรายเดอืนแต่พบว่ามี

ข้อมูล มีขอ้มูลอยู่ในหน้า URL อืน่

หน่วยงานควรมกีารทบทวนการ

แนบ URL ท่ีมาของข้อมูลให้

ถูกต้องก่อนส่งทุกครัง้ 

1.จัดทำขอ้มูลท่ี

เกี่ยวข้องกับประกาศ

ต่าง ๆ เกี่ยวกับการ

จัดซือ้ จัด จ้างหรือการ

จัดหาพัสด ุของ

หน่วยงานใน

ปีงบประมาณ 2565ให้

ครบถ้วน 

2.จัดทำ URL ท่ีแนบ

จากข้อมูลท่ีมีการ 

เผยแพร่ในหน้า 

เว็บไซต์ของหน่วยงาน  

-นักวชิาการพัสด ุ

-นักวชิาการ

คอมพิวเตอร์ 

O23  สรุปผลการจัดซือ้จัดจ้างหรือการ

จัดหา พัสดุรายเดอืน  

100 หน่วยงานแนบ URL ท่ีไมไ่ด้แสดง

สรุปผลการจัดซือ้จัดจ้างหรือ 

จัดหาพัสดุรายเดอืนแต่พบว่ามี

ข้อมูล มีขอ้มูลอยู่ในหน้า URL อืน่

หน่วยงานควรมกีารทบทวนการ 

แนบ URL ท่ีมาของข้อมูลให ้

1.จัดทำขอ้มูลท่ี

เกี่ยวข้องกับสรุปผล

การจัดซื้อจัดจ้างหรือ

การจัดหา พัสดุราย

เดอืน  ของหน่วยงาน 

 

-นักวชิาการพัสด ุ

-นักวชิาการ

คอมพิวเตอร์ 
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ลำดับ  รายละเอียดหัวข้อประเมิน  คะแนน  ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข  มาตรการ  ผู้รับผิดชอบ 

   ถูกต้องก่อนส่งทุกครัง้ ในปีงบประมาณ 2565

ให้ครบถ้วน 

2.จัดทำ URL ท่ีแนบ

จากข้อมูลท่ีมีการ 

เผยแพร่ในหน้า 

เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 

O24  รายงานผลการจัดซื้อจัดจา้งหรอื

การ จัดหาพัสดุประจาปี  

0 มขี้อมูลแต่ข้อมูลไม่ครบ 

หน่วยงานตอ้งแสดงรายงานผล

การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพสัดุ

ในภาพรวมตลอดปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 (ตัง้แต่เดอืนตุลาคม 

2562- เดอืนกันยายน 2563) 

และขาดรายละเอยีดขอ้มูล 

ยกตัวอย่างเช่น งบประมาณที่ใช ้

ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 -นักวชิาการพัสด ุ

-นักวชิาการ

คอมพิวเตอร์ 

O25  นโยบายการบริหารทรัพยากร

บุคคล  

100    

O26  การดำเนนิการตามนโยบายการ

บริหาร ทรัพยากรบุคคล  

100 ควรแสดงผลการดำเนนิการตาม

แผนการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลให้ครอบคลุม 

ชัดเจน ตามเกณฑ์ท่ีกำหนดมาก

ยิ่งขึน้ 

1.จัดทำข้อมูลท่ี

แสดงผลการ

ดำเนนิการตาม

แผนการบริหารและ

พัฒนาทรัพยากร

บุคคลให้ครอบคลุม 

ชัดเจนตามเกณฑ์ที่

กำหนด 

-งานบุคลากร 

 

O27  หลักเกณฑ์การบริหารและ

พัฒนา  ทรัพยากรบุคคล  

50 มขี้อมูลแต่ข้อมูลไม่ครบ 

ข้อมูลไม่ครบถ้วนตามสัดส่วน

เกณฑ์หัวข้อท่ีกำหนด 

 

1.จัดทำขอ้มูลให้

ครบถ้วนตาม

หลักเกณฑ์การบริหาร 

-งานบุคลากร 
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ลำดับ  รายละเอียดหัวข้อประเมิน  คะแนน  ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข  มาตรการ  ผู้รับผิดชอบ 

    และพัฒนา  ทรัพยากร

บุคคล  

 

O28  รายงานผลการบริหารและ

พัฒนา  ทรัพยากรบุคคล

ประจำป ี 

100 ควรแสดงผลการดำเนนิการตาม

แผนการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลให้ครอบคลุม 

ชัดเจนตามเกณฑ์ที่กำหนดมาก

ยิ่งขึน้ 

1.จัดทำรายงานผลการ

ดำเนนิการตาม

แผนการบริหารและ

พัฒนาทรัพยากร

บุคคลประจำป ีให้

ครอบคลุม ตามเกณฑ์

ท่ีกำหนด 

-งานบุคลากร 

 

O29  แนวปฏบัิตกิารจัดการเร่ือง

ร้องเรียนการ ทุจรติ  

100    

O30  ช่องทางแจ้งเร่ืองร้องเรียนการ

ทุจรติ และประพฤติมิชอบ 

100    

O31  ข้อมูลเชงิสถิติเร่ืองร้องเรียนการ

ทุจรติ และประพฤติมิชอบ 

0 รายละเอยีดขอ้มูลไม่ตรงตาม

เกณฑ์ที่กำหนด 

จัดทำขอ้มูลเชงิ สถิติ

เร่ืองร้องเรียนการ

ทุจรติและ ประพฤติมิ

ชอบประจำป ีพ.ศ. 

2564 

-ฝ่ายบริหาร 

-นักวชิาการ

คอมพิวเตอร์ 

O32  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  100    

O33  การเปิดโอกาสให้เกิดการมสี่วน

ร่วม  

0 1. ไม่แสดงรายละเอยีดการ

ดำเนนิการหรือกิจกรรมท่ีชัดเจน  

2. โครงการ/กิจกรรม ไม่ปรากฎ

อยู่หนา้เว็บไซต์หลัก ท่ีสามารถ

เข้าถึงขอ้มูลได้ง่าย 

 3. การดำเนนิการไม่อยู่ในปี พ.ศ. 

2564 

 

1.จัดทำโครงการ/

กิจกรรม ท่ีเกี่ยวข้อง

กับการเปิดโอกาสให้

เกิดการมีส่วนร่วมท่ี

เกิดขึ้นในปีพ.ศ.2565  

2.จัดทำ URL ท่ีแนบ

จากโครงการ/กิจกรรม 

ท่ีมีการ เผยแพร่ในหน้า 

เว็บไซต์ของหน่วยงาน  

-ฝ่ายบริหาร 

-นักวชิาการ

คอมพิวเตอร์ 



20 
 

ลำดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน คะแนน ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

การป้องกันการทุจริต 20    

O34  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  50 ควรจัดทำเป็นประกาศให้ชัดเจน จัดทำประกาศ

เจตจำนงสุจริตของ

ผู้บริหาร  

-ฝ่ายบริหาร 

O35  การมสี่วนร่วมของผู้บริหาร  0 ไม่แสดงการดำเนนิการหรือ

กิจกรรมท่ีแสดงถึงการเสริมสร้าง

วัฒนธรรมองค์กร อย่างชัดเจน 

จัดกิจกรรมท่ีแสดงถึง

การการเสริมสร้าง

วัฒนธรรมองค์กร

เกี่ยวกับการป้องกัน

การทุจรติ อย่างชัดเจน 

-ฝ่ายบริหาร 

 

O36  การประเมินความเสี่ยงการ

ทุจรติ  ประจำป ี 

0 ไม่มขี้อมูลผลการประเมินความ

เสี่ยงท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจรติ 

มกีารประเมินความ

เสี่ยงท่ีอาจก่อให้เกิด

การทุจรติ 

-ฝ่ายบริหาร 

O37  การดำเนนิการเพื่อจัดการ ความ

เสี่ยง การทุจรติ  

0 ไม่แสดงการดำเนนิงานหรือ

กิจกรรมท่ีแสดงถึงการจัดการ

ความเสี่ยงของการดำเนนิงานใน

กรณท่ีีอาจก่อให้เกิดการทุจรติ 

จัดกิจกรรมท่ีแสดงถึง

การจัดการความเสี่ยง

ของการดำเนนิงานใน

กรณท่ีีอาจก่อให้เกิด

การทุจรติในปีพ.ศ.

2565 

-ฝ่ายบริหาร 

O38  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  0 1. โครงการ/กิจกรรม ไม่ปรากฎ

อยู่หนา้เว็บไซต์หลัก ท่ีสามารถ

เข้าถึงขอ้มูลได้ง่าย 2. ไม่แสดง

รายละเอยีดการดำเนนิการหรือ

กิจกรรมท่ีชัดเจน ไม่ระบุ วัน เวลา 

1.จัดโครงการ/กิจกรรม

ท่ีเกี่ยวข้องกับการ

เสริมสร้างวัฒนธรรม

องค์กร ในปีพ.ศ.2565 

2.แสดงรายละเอยีด

การดำเนนิการหรือ

กิจกรรมท่ีชัดเจน เช่น

ระบุ วัน เวลา 

 

 

-ฝ่ายบริหาร 

-นักวชิาการ

คอมพิวเตอร์ 

 



21 
 

ลำดับ  รายละเอียดหัวข้อประเมิน  คะแนน  ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข  มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

    3.จัดทำ URL ท่ีแนบ

จากโครงการ/กิจกรรม 

ท่ีมีการ เผยแพร่ในหน้า 

เว็บไซต์ของหน่วยงาน  

 

 

O39  แผนปฏิบัตกิารป้องกันการ

ทุจรติ  ประจำป ี 

0 หน่วยงานไม่ระบุขอ้มูล 

รายละเอยีดของโครงการ/

กิจกรรม/แผนปฏิบัตกิารป้องกัน

การทุจรติ ของหน่วยงาน 

ประจำปงีบประมาณ 2564 ให้

ครบถ้วน ชัดเจน ตามมาตรการท่ี

กำหนดไว ้

จัดทำโครงการ/

กิจกรรม/แผนปฏิบัติ

การป้องกันการทุจรติ 

ของหน่วยงาน 

ประจำปงีบประมาณ 

2565 ใหค้รบถ้วน 

ชัดเจน ตามมาตรการ

ท่ีกำหนดไว ้

-ฝ่ายบริหาร 

O40  รายงานการกำกับติดตามการ  

ดำเนนิการป้องกันการทุจรติ รอบ 

6  เดอืน  

50 หน่วยงานไม่ได้แสดงรายละเอยีด

สรุปผลการดำเนนิงาน โครงการ/

กิจกรรม ตามแผนปฏบัิตกิาร

ป้องกันการทุจรติ พ.ศ. 2564 

สรุปผลการดำเนนิงาน 

โครงการ/กิจกรรม 

ตามแผนปฏบัิตกิาร

ป้องกันการทุจรติ รอบ 

6 เดอืน 

-ฝ่ายบริหาร 

O41  รายงานผลการดำเนนิการป้องกัน 

การ ทุจริตประจำป ี

50 หน่วยงานไม่ได้แสดงรายละเอยีด

สรุปผลการดำเนนิงาน โครงการ/

กิจกรรม ตามแผนปฏบัิตกิาร

ป้องกันการทุจรติ พ.ศ. 2563 

สรุปผลการดำเนนิงาน 

โครงการ/กิจกรรม 

ตามแผนปฏบัิตกิาร

ป้องกันการทุจรติ 

ประจำปงีบประมาณ 

2565 

-ฝ่ายบริหาร 

O42  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ

ความ โปร่งใสในหน่วยงาน 

50 หน่วยงานไม่ได้แสดงรายละเอยีด

การวเิคราะห์ผลการประเมิน

คุณธรรมฯประจำป ีพ.ศ. 2563 

ให้ครบท้ัง 3 แบบ คือ 1) แบบวัด

การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

แสดงรายละเอยีดการ

วเิคราะห์ผลการ

ประเมินคุณธรรมฯ

ประจำป ีพ.ศ. 2564 

ให้ครบท้ัง 3 แบบ คือ  

-ฝ่ายบริหาร 
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ลำดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน คะแนน ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

   ภายใน (IIT) 2) แบบวัดการรับรู้

ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายนอก

(EIT) 3) การเปิดเผยขอ้มูล

สาธารณะ (OIT)  

1) แบบวัดการรับรู้ของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายใน (IIT) 2) แบบวัด

การรับรู้ของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

3) การเปิดเผยขอ้มูล

สาธารณะ (OIT) 

 

O43  การดำเนนิการตามมาตรการ

ส่งเสริม คุณธรรมและความ

โปร่งใสในหน่วยงาน 

 

0 หน่วยงานไม่ได้แสดงรายละเอยีด

ผลการดำเนนิการตามมาตรการ

คุณธรรมฯ ในปี พ.ศ. 2564 ให้

ครบท้ัง 3 แบบ คือ 1) แบบวัดการ

รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

(IIT) 2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มี 

ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 3) 

การเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ (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) 

-ฝ่ายบริหาร 

 


