แผนปฏิบตั กิ ารปรับปรุงและพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) ได้ จัดให้มีการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ถึงปัจจุบัน การประเมินดังกล่าวได้
คานึงถึงการเก็บข้อมูลอย่างรอบด้านและหลากหลายมิติ เพื่อให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนสุขภาวะขององค์กรในด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างแท้จริง โดยมีการเก็บข้อมูลจาก 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 การเก็ บ ข้ อ มู ล จากบุ ค ลากรในหน่ ว ยงานภ าครั ฐ (Internal Integrity and Transparency
Assessment : IIT) โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ได้มีโอกาสเท่าเทียมกันใน
การแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กรของตนเอง โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน 5
ตัวชี้วัด ได้แก่
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อานาจ
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต
ส่วนที่ 2 การเก็ บ ข้ อ มู ล จากผู้ รั บ บ ริ ก ารห รื อ ผู้ ติ ด ต่ อ ห น่ วยงาน ภ าครั ฐ (External Integrity and
Transparency Assessment : EIT) โดยการสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทางาน
ส่วนที่ 3 การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ทางเว็ บ ไซต์ ข องหน่ ว ยงาน (Open Data Integrity and Transparency
Assessment: OIT) เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน โดยมีคณะที่ป รึกษาการประเมิน ITA ในฐานะผู้เชี่ยวชาญและคนกลาง (third party) เป็นผู้ตรวจสอบ
ข้อมูลและให้คะแนน พร้อมข้อเสนอแนะตามหลักเกณฑ์การประเมินที่กาหนด แบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัด ได้แก่
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ผลคะแนนและระดับผลการประเมิน
ผลการประเมิน จะประกอบด้วย ค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผลการประเมิน โดย
จาแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้
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โดยคะแนนที่ผ่านเกณฑ์ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
จะต้องได้ 85 คะแนนขึ้นไป
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีคะแนนภาพรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้คะแนน 88.51 คะแนน ผลการ
ประเมินผ่าน ได้ผลประเมินระดับ A โดยจาแนกคะแนนตามแต่ละตัวชี้วัดได้ตามภาพ ดังนี้

ทั้งนี้ มีผลการดาเนินงานเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้
• ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการดาเนินงาน 91.16 คะแนน
• ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลการดาเนินงาน 85.26 คะแนน
• ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลการดาเนินงาน 81.76 คะแนน
และเมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัดของผลการดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่าตัวชี้วัดที่มีคะแนนสูงสุด
ได้ผลประเมินระดับ AA ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล 96.00 คะแนน ตัวชี้วัดที่ได้ผลประเมินระดับ A ได้แก่ ตัวชี้วัด
การป้องกันการทุจริต 93.75 คะแนน ตัวชี้วัดคุณภาพการดาเนินงาน 89.67 คะแนน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร
87.78 คะแนน ตัวชี้วัดการปฏิบั ติหน้ าที่ 87.57 และ ตัวชี้วัดการปรับปรุงการทางาน 86.70 คะแนน ตามลาดับ ส่วน
ตัวชี้วัดที่มีคะแนนต่าสุ ด ได้คะแนนระดับ C ได้แก่ ตัวชี้วัดการใช้อานาจ 83.57 คะแนน ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ 77.23 คะแนน ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ 77.21 คะแนน และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 76.74 คะแนน
ตามลาดับ
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คะแนนสูงสุดรายตัวชีว้ ดั
อันดับ
ปี 2564
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ตัวชีว้ ดั

แหล่งข้อมูล

คะแนน

ปี 2564
ปี 2563
การเปิดเผยข้อมูล
OIT
96.00
96.00
การป้องกันการทุจริต
OIT
93.75
92.86
EIT
คุณภาพการดาเนินงาน
89.67
93.44
EIT
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
87.78
96.31
IIT
การปฏิบัติหน้าที่
87.57
89.37
EIT
การปรับปรุงการทางาน
86.70
95.95
IIT
การใช้อานาจ
83.57
85.28
IIT
การใช้ทรัพย์สินของราชการ
77.23
79.05
IIT
การใช้งบประมาณ
77.21
79.34
IIT
การแก้ไขปัญหาการทุจริต
76.74
80.59
88.51
91.16
คะแนนรวม
(ระดับผลการประเมิน A) (ระดับผลการประเมิน A)
จากผลการประเมินดังกล่าว คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ให้ข้อเสนอแนะสาหรับมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้
มหาวิทยาลั ยศิลปากรได้ผลคะแนนการประเมินคุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจาปี 2564 จานวน 88.51 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมินระดับ A หมายถึง
หน่วยงานสามารถดาเนินการได้ค่อนข้างครบถ้วน และมีแนวปฏิบัติที่ดีในการดาเนินการตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การ
ประเมิน ITA โดยมีบางส่ วนที่ต้องปรับ ปรุงหรือเปิดเผยข้อมูลราวร้อยละ 5 - 15 ของตัวชี้วัดหรือ ข้อคาถามทั้งหมด
ดังนั้ น หน่ วยงานพึงพิจ ารณาผลประเมิน เพื่อนาไปสู่การพัฒ นาในจุดที่ยังคงเป็นปัญ หา โดยหากมีการวางแผนแก้ไข
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คาดหมายได้ว่าหน่วยงานจะสามารถยกระดับการดาเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสได้
อย่างมีสัมฤทธิผล รวมถึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา สร้างความไว้วางใจแก่สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นในปีต่อ ๆ ไป
จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปี
2564” จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป โดยการประเมินจาก 3 แบบวัด คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
จานวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด พบว่า
- แบบวัดที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) คือ แบบวัด EIT และ OIT ซึ่งสะท้อนคุณภาพการ
ให้บ ริการประชาชนอย่างมีป ระสิทธิภ าพและประสิทธิผล การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และการให้บริการผ่านระบบ
e-service ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และง่ายต่อการเข้าถึง
- แบบวัดที่มีคะแนนต่ากว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 85) คือ แบบวัด IIT มหาวิทยาลัยศิลปากรมีตัวชี้วัดที่มีผล
คะแนนต่ากว่าเป้าหมาย (ร้อยละ 85) ไม่ผ่านตามเกณฑ์ ได้แก่
ตัวชี้วัดเกี่ยวกับการใช้อานาจ
ได้คะแนน 83.57 คะแนน
ตัวชี้วัดเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนน 77.23 คะแนน
ตัวชี้วัดเกี่ยวกับการใช้งบประมาณ
ได้คะแนน 77.21 คะแนน
ตัวชี้วัดเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาทุจริต
ได้คะแนน 76.74 คะแนน
โดยแบบวัด IIT เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ การใช้จ่ายงบประมาณ
และทรัพย์ สิน ของราชการ โดยยึ ดระเบี ยบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลั กการมีส่ว นร่ว มของประชาชน
จากผลการประเมินที่ได้รับจากบุคลากรภายใน
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นอกจากนี้ มหาวิทยาลั ย ศิลปากรได้รับข้อเสนอแนะที่ได้จากการประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนิน งานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปี 2564 ซึ่งมี ประเด็นที่ควรมีการเปิดเผย หรือบริหารจัดการให้ ดียิ่งขึ้น โดย
มหาวิทยาลัยได้จาแนกตามประเด็นตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
ตัวชีว้ ดั / ประเด็นการประเมิน
ข้อเสนอแนะ
(ผลประเมินรายตัวชีว้ ดั )
10.1 การดาเนินการเพื่อป้องกันทุจริต แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณี
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ประจาปี (0%)
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน/ เป็นกิจกรรมหรือการ
ห มายเห ตุ เนื่ อ งจากต้ อ งเป็ น การ ด าเนิ น การที่ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรการหรื อ การด าเนิ น การเพื่ อ บริห าร
ดาเนินการในช่วงปีงบประมาณ 2564 – จัดการความเสี่ยง

ตรวจสอบ 10/7/2564 มศก.มี ก าร
แก้ไขข้อมูล นอกช่วงเวลาประเมิน

O31 ข้อ มูล เชิ งสถิติเรื่ องร้ อ งเรี ย นการ - แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ (0%)
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยมีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่อง
หมายเหตุ เนื่ อ งจากข้ อ มู ล ไม่ ได้ บ อก ร้องเรียน ยกตัวอย่างเช่น จานวนเรื่อง เรื่องที่ดาเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่
ช่ ว งเว ล าข อ งส ถิ ติ – ต ร ว จ ส อ บ อยู่ระหว่างดาเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มี
10/7/2564 มศก.มีการเพิ่มข้อมูล นอก เรื่องร้องเรียน) และเป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปี
ช่วงเวลาประเมิน
ที่รับการประเมิน
I7 บุคลากรในหน่วยงานรู้เกี่ยวกับ
- ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
งบประมาณประจาปีของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยศิลปากรมากขึ้น
ของหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด
(58.50%)
I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืม
- เพิ่มการอานวยความสะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืม
ทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน ทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
ในหน่วยงานมีความสะดวกมากน้อย
ศิลปากร
เพียงใด (61.85%)
I12 หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคลากรมี - ส่งเสริมให้หน่วยงานของมหาวิทยาลัยศิลปากรเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเพิ่มการให้สอบถาม ทักท้วง
งบประมาณตามประเด็นดังต่อไปนี้ มาก ร้องเรียน
น้อยเพียงใด
• สอบถาม (69.89%)
• ทักท้วง (66.14%)
• ร้องเรียน (65.53%)
I23 บุคลากรรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงาน - ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานของ
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ มหาวิทยาลัยศิลปากรในการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง
ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด (67.52%)
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ตัวชีว้ ดั / ประเด็นการประเมิน
(ผลประเมินรายตัวชีว้ ดั )
I30 หากพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะ
เกิดขึ้นในหน่วยงาน บุคลากรมีความ
คิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร
• สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้
อย่างสะดวก (71.63%)
• สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้
(70.32%)
• มั่นใจว่าจะมีการดาเนินการอย่าง
ตรงไปตรงมา (72.75%)
• มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มี
ผลกระทบต่อตนเอง (68.08%)
I24 หน่วยงานมีการกากับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ
เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนาไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง
มากน้อยเพียงใด (72.65%)

ข้อเสนอแนะ
- สร้างช่องทางการร้องเรียน การติดตามผลการร้องเรียน และสร้างความ
มั่นใจในการจัดการการทุจริต ตลอดจนปกป้องผู้กระทาการร้องเรียน
โดยหากพบการทุจริตในหน่วยงาน

- เพิ่มมาตรการกากับดูแลและตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของราชการ
เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนาไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง

I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน ได้รับ - แก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยศิลปากรอย่าง
การแก้ไขมากน้อยเพียงใด (72.65%) จริงจัง
I15 ผู้บังคับบัญชามีการคัดเลือกผู้เข้า
รับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือ
การให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม
มากน้อยเพียงใด (73.76%)
I14 บุคลากรได้รับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของ
ผลงานอย่างถูกต้องมากน้อยเพียงใด
(73.78%)
I13 บุคลากรได้รับมอบหมายงานจาก
ผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรมมากน้อย
เพียงใด (75.62%)
I29 หน่วยงานมีการนาผลการ
ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการ
ทางาน เพื่อป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงานมากน้อยเพียงใด (76.15%)

- พัฒนากระบวนการการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน
หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม
- ส่งเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของ
ผลงานอย่างถูกต้อง
- ส่งเสริมให้มีการมอบหมายงานตามตาแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชา
อย่างเป็นธรรม
- ส่งเสริมให้มีการนาผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการทางาน เพื่อป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงาน
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ตัวชีว้ ดั / ประเด็นการประเมิน
(ผลประเมินรายตัวชีว้ ดั )
I3 บุคลากรมีพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร
• ให้ความสาคัญกับงานมากกว่าธุระ
ส่วนตัว (74.40%)
• พร้อมรับผิดชอบหากความผิดพลาด
เกิดจากตนเอง (74.17%)
I28 หน่วยงานมีการดาเนินการ
ดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริตในหน่วยงาน
มากน้อยเพียงใด
• เฝ้าระวังการทุจริต (76.77%)
• ตรวจสอบการทุจริต (77.07%)
• ลงโทษทางวินัยเมื่อมีการทุจริต
(76.24%)
I21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของ
ราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรใน
หน่วยงาน มีการขออนุญาตอย่าง
ถูกต้องมากน้อยเพียงใด (77.12%)
E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ผู้รับบริการ
มาติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่
ผู้รับบริการ/ ผู้มาติดต่ออื่น ๆ อย่างเท่า
เทียมกัน มากน้อยเพียงใด (85.58%)
I8 หน่วยงานใช้จ่ายงบประมาณ โดย
คานึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อย
เพียงใด
• คุ้มค่า (78.20%)
• ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของ
งบประมาณที่ตั้งไว้ (78.12%)
E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่
ผู้รับบริการมาติดต่อ ปฏิบัติงาน/
ให้บริการแก่ผู้รับบริการตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
• เป็นไปตามขั้นตอนที่กาหนด
(91.70%)
• เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
(79.11%)

ข้อเสนอแนะ
- พึงให้ความสาคัญกับการพัฒนาพฤติกรรมการมุ่งเน้นผลสาเร็จของงาน
การให้ความสาคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว และความพร้อมรับผิด
รับชอบหากความผิดพลาดเกิดจากตนเองของบุคลากรในหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรมากขึ้น

- เพิ่มมาตรการส่งเสริมให้หน่วยงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร มีการ
ดาเนินการเฝ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทางวินัย
อย่างจริงจังเมื่อพบการทุจริต

- เพิ่มการกากับติดตาม ถ้ามีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้
ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร ต้องมีการขอ
อนุญาตอย่างถูกต้อง
- ให้ตรวจสอบว่าบุคลากรในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ปฏิบัติงาน/ ให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็น
การส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด
- เพิ่มกลไกกากับให้หน่วยงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร ใช้จ่าย
งบประมาณ โดยคานึงถึงความคุ้มค่า และไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว้

- ให้ตรวจสอบว่าประเด็นการปฏิบัติงานให้บริการแก่ผู้อื่นว่าเป็นไปตาม
ขั้นตอนหรือระยะเวลาที่กาหนดมากน้อยเพียงใด
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ตัวชีว้ ดั / ประเด็นการประเมิน
(ผลประเมินรายตัวชีว้ ดั )
I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานให้
ความสาคัญ กับการต่อต้านการทุจริต
มากน้อยเพียงใด (80.11%)
E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่
ผู้รับบริการมาติดต่อ มีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
• เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน (83.16%)
• มีช่องทางหลากหลาย (79.74%)
E12 หน่วยงานที่ผู้รับบริการมาติดต่อ มี
การปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการ
ดาเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น
มากน้อยเพียงใด (84.16%)
I11 หน่วยงานมีการจัดซื้อจัดจ้าง/ การ
จัดหา พัสดุ และการตรวจรับพัสดุใน
ลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
• โปร่งใสตรวจสอบได้ (82.51%)
• เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ
รายใดรายหนึ่ง (83.87%)
E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่
ผู้รับบริการมาติดต่อ มีการปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบัติงาน/ การให้บริการ
ให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด (81.83%)

ข้อเสนอแนะ
- เพิ่มความตระหนักของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรโดยต้องให้ความสาคัญ กับการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง
- ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และ
เพิ่มช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น

- เพิ่ ม กลไกการปรับ ปรุงคุ ณ ภาพการปฏิ บั ติ งาน/ การให้ บ ริก ารของ
หน่วยงานให้ดีขึ้น
- เพิ่มกลไกกากับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยให้มีการจัดซื้อ
จัดจ้าง/ การจัดหา พัสดุ และการตรวจรับพัสดุที่โปร่งใสตรวจสอบได้
ไม่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง

- เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงาน/ การให้บริการของ
หน่วยงานให้ดีขึ้น

จากผลการประเมินฯ และข้อเสนอแนะที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับดังกล่าว จึงสมควรให้คณะและส่วนงานต่าง ๆ
ได้เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการดาเนินงานเพื่อเพิ่มการรับรู้ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรตามประเด็น
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะประเมินฯ มหาวิทยาลัยจึงได้กาหนดในแผนปฏิบัติการให้คณะและส่วนงานต่าง ๆ ต้องมีการ
ดาเนินการตามภารกิจที่ สะท้อนคุณภาพการให้บริการแก่บุคลากร ผู้รับบริการ และประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิ ทธิผ ล และการให้ บ ริการที่ง่ายต่อการเข้าถึง โดยมี การรวบรวมข้อมูล ในส่ว นที่ คณะและส่ วนงานต่าง ๆ มีการ
ดาเนินการ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ระดับคณะและส่วนงานต่าง ๆ ผ่านช่องทาง ITA ของคณะและ
ส่ วนงาน ก่อนที่ จ ะมี การประเมิน ฯ ในระดับ มหาวิทยาลั ย ดังนั้ น อธิการบดี โดยมติ ที่ป ระชุม คณะกรรมการบริห าร
มหาวิทยาลัย ศิลปากร (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ 22/ 2564 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 จึงกาหนดแนวทางการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ดังนี้

7

กลยุทธ์

มาตรการ/ แนวทาง
ดาเนินงาน
1 การปรับปรุงการ
มีการวิเคราะห์ผลการ
ดาเนินงานตามผลการ ประเมินฯ และนาผล
ประเมินเพื่อ
การประเมินฯ ไป
เสริมสร้างคุณธรรม กาหนดมาตรการและ
และความโปร่งใสใน แนวทางการปรับปรุง/
การดาเนินงาน (ITA) พัฒนา
ตามเกณฑ์การ
ประเมินฯ ของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช.
2 การเสริมสร้างการ 1 การมีบทบาทและมี
ดาเนินงานด้าน
ส่วนร่วมของผู้บริหาร
คุณธรรมและความ
และบุคลากรภายในด้าน
โปร่งใส
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดาเนินงาน

กิจกรรม/ โครงการ

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

ระยะเวลา

ผูร้ บั ผิดชอบ

(1) วิเคราะห์ผลการประเมินฯ และจัดทาแนวทางการ
ปรับปรุงและพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานประจาปี เพื่อเป็นแนวทางให้คณะ/ ส่วน
งานได้นาไปปรับปรุง พัฒนา ตามผลประเมินฯและ
ข้อเสนอแนะที่ได้รับ

- ความสาเร็จในการวิเคราะห์และ
นาข้อเสนอแนะไปจัดทาแผน
ปรับปรุงและพัฒนาด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงาน

ร้อยละ 100

พ.ย. - ธ.ค. 64

- สานักงานอธิการบดี
และคณะกก.ดาเนินงาน
การประเมินคุณธรรมฯ

1. คณะ/ ส่วนงานมีการดาเนินงานเพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน โดยมีการ
จัดทาข้อมูลและมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
ระดับคณะและส่วนงานต่าง ๆ ผ่านช่องทาง ITA ของ
คณะและส่วนงาน
หมายเหตุ
OIT หมายถึง แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency

- จานวนคณะ/ ส่วนงาน
ที่จัดทาและเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT)

15 คณะ
3 ส่วนงาน

ม.ค. –
ก.พ. 65

คณะ/ ส่วนงาน

- ผลการดาเนินงานของคณะ/ ส่วน
งาน ทีส่ ามารถจัดทาและเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (OIT)

ร้อยละ 95
ขึ้นไป

ก.พ. 65

คณะ/ ส่วนงาน

Assessment: OIT)

3 การดาเนินการเพื่อ
พ ร้ อ ม ร อ งรั บ ก า ร
ป ร ะ เ มิ น เ พื่ อ
เสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม
และความโปร่ งใสใน
การด าเนิ น งานของ
คณะ/ ส่วนงาน

คณะ/ ส่วนงานมีการ
จัดทาข้อมูลและเปิดเผย
ข้อมูลต่อสาธารณะ
(OIT)

(1) มีการจัดทาข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
ผ่านช่องทาง ITA ของคณะและส่วนงาน ซึ่งมีการ
เผยแพร่บนเว็บไซต์
(1.1) ข้อมูลพื้นฐาน
• ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ โครงสร้างหน่วยงานข้อมูล
ผู้บริหาร อานาจหน้าที่
• แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
• ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
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กลยุทธ์

มาตรการ/ แนวทาง
ดาเนินงาน

กิจกรรม/ โครงการ

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

ระยะเวลา

ผูร้ บั ผิดชอบ

• การประชาสัมพันธ์ และการเพิม่ ช่องทางการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และ
หลากหลายมากขึ้น
• การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล ได้แก่ Q&A, Social
Network โดยมีลักษณะเป็นการสือ่ สารได้สองทาง
(1.2) การบริหารงาน
• แผนดาเนินงานประจาปี
• รายงานการกากับติดตามการดาเนินงานรอบ 6
เดือน
• รายงานผลการดาเนินงานประจาปี
• การปฏิบัติงาน แสดงคู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ
• รายงานผลการสารวจความพึงพอใจการให้บริการ
• E-Service
(1.3) การบริหารการเงินและงบประมาณ
• แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
• รายงานการกากับติดตามการใช้จา่ ยงบประมาณ
ประจาปี รอบ 6 เดือน
• รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
• การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
• แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
• ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ
• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
9

กลยุทธ์

มาตรการ/ แนวทาง
ดาเนินงาน

กิจกรรม/ โครงการ

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

ระยะเวลา

ผูร้ บั ผิดชอบ

• รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจาปี
(1.4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
• นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
• การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
• หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
• รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจาปี
(1.5) การส่งเสริมความโปร่งใส
(1.5.1) การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
• กระบวนการการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ
• มีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ โดยมีลักษณะดังนี้
- ร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก
- ติดตามผลการร้องเรียนได้
- มีการดาเนินการอย่างตรงไปตรงมา
- มีความปลอดภัยและไม่มผี ลกระทบต่อผู้ร้องเรียน
• ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจาปี
และประพฤติมิชอบ
(1.5.2) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
• ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
• การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(2) การป้องกันการทุจริต
(2.1) การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
(2.1.1) เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร
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กลยุทธ์

มาตรการ/ แนวทาง
ดาเนินงาน

กิจกรรม/ โครงการ

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

ระยะเวลา

15 คณะ
3 ส่วนงาน

พ.ย. - ธค. 64

ทุกไตรมาส

ตลอดปี

ผูร้ บั ผิดชอบ

• เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร
• การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(2.1.2) การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
• การประเมินความเสีย่ งการทุจริตประจาปี
• การดาเนินการเพื่อจัดการความเสีย่ งการทุจริต
(2.1.3) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
• การดาเนินการหรือกิจกรรมของหน่วยงานที่แสดง
ถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน
(2.1.4) แผนป้องกันการทุจริต
• แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
• รายงานการกากับติดตามการดาเนินการป้องกัน
การทุจริตประจาปี รอบ 6 เดือน
• รายงานผลการดาเนินการป้องกันการทุจริตประจาปี
(2.2) การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
(2.2.1) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการ
ทุจริตภายในหน่วยงาน
(2.2.2) การดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
4 การปรั บ ปรุ ง การ 4.1 การใช้งบประมาณ
ด า เ นิ น ง า น ต า ม
ข้อเสนอแนะที่ได้จาก
ก า ร ป ร ะ เมิ น เพื่ อ
เสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม

จัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีของคณะและ - มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี
ส่วนงาน และมีการกากับติดตามเร่งรัดการใช้
2565
งบประมาณ โดยคานึงถึงความคุ้มค่าและไม่บิดเบือน
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
- มีการติดตามเร่งรัดการใช้
งบประมาณให้เป็นไปตามแผน

คณะ/ ส่วนงาน
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กลยุทธ์
และความโปร่ งใสใน
การด าเนิ น งาน (IIT
และ EIT)

มาตรการ/ แนวทาง
ดาเนินงาน

กิจกรรม/ โครงการ

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

ระยะเวลา

ประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดแผนฯ อย่างเปิดเผยเพื่อให้
บุคลากรได้รับทราบอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้มี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จา่ ยงบประมาณ โดย
เพิ่มการให้สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง/ การจัดหา พัสดุ และการตรวจรับ
พัสดุถือปฏิบัตติ ามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีการ
ดาเนินการทีโ่ ปร่งใสตรวจสอบได้ ไม่เอื้อประโยชน์ให้
ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง

- มีช่องทางและสื่อประชาสัมพันธ์
ผ่านช่องทาง ITA ของคณะและ
ส่วนงาน

15 คณะ
3 ส่วนงาน

ธ.ค. 64

คณะ/ ส่วนงาน

- ร้อยละของการจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นไปตามระเบียบ
- จานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการ
จัดซื้อ จัดจ้าง ที่ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ
- มีเอกสารแสดงขั้นตอน (Flow
Chart) และติดประกาศ
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบอย่างทั่วถึง

100

ตลอดปี

คณะ/ ส่วนงาน

ไม่มี

ตลอดปี

มี

ม.ค. 65

ส่งเสริมการให้ความรูเ้ กี่ยวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงาน
เกี่ยวกับในการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง

- กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ

มี

เพิ่มการกากับติดตามให้มีการยืมทรัพย์สินของทาง
ราชการโดยต้องมีการขออนุญาตอย่างถูกต้องเพื่อ
นาไปใช้ปฏิบัติงาน และเพื่อป้องกันไม่ให้มีการนาไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง
4.3 การป้องกันและการ (1) การป้องกันการทุจริต
แก้ไขปัญหาการทุจริต - จัดทาแผนบริหารความเสีย่ งให้ครอบคลุมถึงการ
จัดการความเสีย่ งในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน/ เป็นกิจกรรมหรือ
การดาเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการ
ดาเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง

- วางระบบควบคุมภายใน
- มีผู้รับผิดชอบในการกากับดูแล
และตรวจสอบการขอใช้ทรัพย์สินฯ
ให้เป็นไปตามระเบียบ
- มีแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
- มีการติดตาม และวิเคราะห์ผล
การดาเนินงานตามแผน

1 กิจกรรม
มีคาสั่ง
แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบ
มี

4.2 การใช้ทรัพย์สินของ มีขั้นตอนทีอ่ านวยความสะดวกเกีย่ วกับการขออนุญาต
ราชการ
เพือ่ ยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงาน

ผูร้ บั ผิดชอบ

คณะ/ ส่วนงาน

พ.ย. – ธ.ค. 64 คณะ/ ส่วนงาน
ม.ค. 65

คณะ/ ส่วนงาน

ม.ค. 65

คณะ/ ส่วนงาน

ทุก 6 เดือน
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มาตรการ/ แนวทาง
ดาเนินงาน

กิจกรรม/ โครงการ

เป้าหมาย

ระยะเวลา

1 ช่องทาง

ม.ค. 65

ร้อยละ 100

ตลอดปี

2 ครั้ง/ ปี

เม.ย. 64
ต.ค. 64
เม.ย. 65
ต.ค. 65

คณะ/ ส่วนงาน

- การแก้ไขปัญหาเป็นไปตาม
ระเบียบหลักเกณฑ์
(5) ส่งเสริมให้มีการนาผลการตรวจสอบของฝ่าย
- มีรายงานผลการดาเนินงานตาม
ตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุง ข้อเสนอแนะส่งกลับผูต้ รวจสอบ
การทางาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

ร้อยละ 100

ตลอดปี

คณะ/ ส่วนงาน

ร้อยละ 100

ตลอดปี

คณะ/ ส่วนงาน

(6) มีการดาเนินการเฝ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบการ - ผลการดาเนินงานตามแผน
ทุจริต และลงโทษทางวินัยอย่างจริงจังเมื่อพบการทุจริต ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มีกระบวนการคัดเลือกผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดู - มีระเบียบหลักเกณฑ์การคัดเลือก
งาน หรือการให้ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม
- การคัดเลือกเป็นไปตามระเบียบ
หลักเกณฑ์

ร้อยละ 100

- รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจาปี
(2) การจัดการการทุจริต
- สร้างช่องทางและแนวทางการร้องเรียน การติดตาม
ผลการร้องเรียน โดยสามารถ
• ร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก
• ติดตามผลการร้องเรียนได้
• มีการดาเนินการอย่างตรงไปตรงมา
• มีความปลอดภัยและไม่มผี ลกระทบต่อตนเอง
(3) จัดทาข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
- มีแผนการจัดเก็บข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน และจัดทาสถิติภายในกาหนดเวลา อย่างน้อย
เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีที่รับการ
ประเมิน
(4) มีการแก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงานอย่างจริงจัง

4.4 การใช้อานาจ/
การปฏิบัตหิ น้าที่

ตัวชี้วดั

- มีช่องทางที่สะดวก ปลอดภัย
และสามารถติดตามผลได้
- มีการจัดการการทุจริต ตาม
ระเบียบฯ
- มีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

มี

ผูร้ บั ผิดชอบ

2 ครั้ง/ ปี
คณะ/ ส่วนงาน
(เม.ย.65, ต.ค.65)
ตลอดปี
คณะ/ ส่วนงาน

ร้อยละ 100
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กลยุทธ์

มาตรการ/ แนวทาง
ดาเนินงาน

กิจกรรม/ โครงการ
ส่งเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับ
คุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

ระยะเวลา

ผูร้ บั ผิดชอบ

- มีการจัดทาข้อตกลงการปฏิบตั ิงาน ร้อยละ 100

2 ครั้ง/ ปี

- มีการประเมินการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์
- มีข้อตกลงกาหนด KPIs
ทุกตาแหน่งงาน
- มีข้อตกลงกาหนด KPIs ตัวชี้วัด
และเป้าหมายการปฏิบตั ิ

ร้อยละ 100

2 ครั้ง/ ปี

ร้อยละ 100

2 ครั้ง/ ปี

คณะ/ ส่วนงาน

ร้อยละ 100

ตลอดปี

คณะ/ ส่วนงาน

≥1
กระบวนงาน

ตลอดปี

คณะ/ ส่วนงาน

≥3.51

ทุกเดือน

มีการมอบหมายงานตามตาแหน่งหน้าที่จาก
ผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม
การพัฒนาพฤติกรรมการมุ่งเน้นผลสาเร็จของงาน
การให้ความสาคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว และ
ความพร้อมรับผิดรับชอบหากความผิดพลาดเกิดจาก
ตนเองของบุคลากรในหน่วยงานมากขึ้น
กาหนดและเปิดเผยขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ - มีเอกสารแสดงขั้นตอน และ
ที่สาคัญให้ชัดเจน มีการปฏิบัติแก่ผู้มาติดต่ออย่างเท่า
ระยะเวลาของการให้บริการ (Flow
เทียมกัน
Chart) และติดประกาศ
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบอย่างทั่วถึง
- ความพึงพอใจในการให้บริการที่
เป็นการให้บริการหน้างาน หรือ
บริการผ่านระบบออนไลน์
เพิ่มกลไกการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/ การ
- กระบวนงานได้รบั การปรับปรุง/
ให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น
พัฒนาตามผลการประเมิน
มีกิจกรรมเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี - มีกิจกรรม/ โครงการ ที่เปิด
ส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
โอกาสให้ผรู้ ับบริการ ผูม้ าติดต่อ
พัฒนาการดาเนินงาน/ การให้บริการของหน่วยงานให้ดี หรือผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วน
ขึ้น
ร่วม

ร้อยละ 100
≥1

คณะ/ ส่วนงาน

2 ครั้ง/ ปี
คณะ/ ส่วนงาน
(เม.ย.65, ต.ค.65)
ก.พ.65
คณะ/ส่วนงาน
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