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แผนปฏบิตักิารปรับปรงุและพฒันาดา้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงาน 
ของหนว่ยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  

มหาวิทยาลัยศลิปากร 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้จัดให้มีการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ถึงปัจจุบัน การประเมินดังกล่าวได้
ค านึงถึงการเก็บข้อมูลอย่างรอบด้านและหลากหลายมิติ เพื่อให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนสุขภาวะขององค์กรในด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างแท้จริง โดยมีการเก็บข้อมูลจาก 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1  การเก็บข้อมู ลจากบุ คลากรในหน่ วยงานภาครัฐ  (Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ได้มีโอกาสเท่าเทียมกันใน
การแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กรของตนเอง โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน 5 
ตัวชี้วัด ได้แก่ 

 ตัวชี้วัดที่ 1   การปฏิบัติหน้าที่ 
 ตัวชี้วัดที่ 2   การใช้งบประมาณ 
 ตัวชี้วัดที่ 3   การใช้อ านาจ 
 ตัวชี้วัดที่ 4   การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 ตัวชี้วัดที่ 5   การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
ส่วนที่ 2  การ เก็ บ ข้ อมู ลจากผู้ รับ บ ริ การห รือผู้ ติ ด ต่ อหน่ วย งานภ าครั ฐ  (External Integrity and 

Transparency Assessment : EIT) โดยการสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
 ตัวชี้วัดที่ 6   คุณภาพการด าเนินงาน 
 ตัวชี้วัดที่ 7   ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 ตัวชี้วัดที่ 8   การปรับปรุงระบบการท างาน 
ส่วนที่ 3  การเปิ ด เผยข้อมูลทางเว็บ ไซต์ของหน่ วยงาน  (Open Data Integrity and Transparency 

Assessment: OIT) เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน โดยมีคณะที่ปรึกษาการประเมิน ITA ในฐานะผู้เชี่ยวชาญและคนกลาง (third party) เป็นผู้ตรวจสอบ
ข้อมูลและให้คะแนน พร้อมข้อเสนอแนะตามหลักเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด แบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัด ได้แก่  

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน  
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน  
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ  
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส  

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต  
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

 

 ผลคะแนนและระดับผลการประเมิน 
ผลการประเมินจะประกอบด้วย ค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผลการประเมิน โดย

จ าแนกออกเป็น 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 โดยจ าแนกคะแนนตามแต่ละตัวชี้วัดได้ตามภาพ ดังนี้ 

 

 
ทั้งนี้ มผีลการด าเนินงานเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้ 

• ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการด าเนินงาน 91.16 คะแนน  
• ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลการด าเนินงาน 85.26 คะแนน  
• ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลการด าเนินงาน 81.76 คะแนน  

และเมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัดของผลการด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่าตัวชี้วัดที่มีคะแนนสูงสุด 
ได้ผลประเมินระดับ AA ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล 96.00 คะแนน ตัวชี้วัดที่ได้ผลประเมินระดับ A ได้แก่ ตัวชี้วัด
การป้องกันการทุจริต 93.75 คะแนน ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน 89.67 คะแนน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร 
87.78 คะแนน ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ 87.57 และ ตัวชี้วัดการปรับปรุงการท างาน 86.70 คะแนน ตามล าดับ ส่วน
ตัวชี้วัดที่มีคะแนนต่ าสุด ได้คะแนนระดับ C ได้แก่ ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ 83.57 คะแนน ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ 77.23 คะแนน ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ 77.21 คะแนน และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 76.74 คะแนน 
ตามล าดับ 
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คะแนนสงูสดุรายตวัชีว้ดั 

อันดบั  
ป ี2564 

ตวัชีว้ดั แหลง่ข้อมลู 
คะแนน 

ป ี2564 ป ี2563 
1 การเปิดเผยข้อมูล OIT 96.00 96.00 
2 การป้องกันการทุจริต OIT 93.75 92.86 
3 คุณภาพการด าเนินงาน EIT 89.67 93.44 
4 ประสิทธิภาพการสื่อสาร EIT 87.78 96.31 
5 การปฏิบัติหน้าที่ IIT 87.57 89.37 
6 การปรับปรุงการท างาน EIT 86.70 95.95 
7 การใช้อ านาจ IIT 83.57 85.28 
8 การใช้ทรัพย์สินของราชการ IIT 77.23 79.05 
9 การใช้งบประมาณ IIT 77.21 79.34 
10 การแก้ไขปัญหาการทุจริต IIT 76.74 80.59 

คะแนนรวม 
 88.51 

(ระดบัผลการประเมนิ A) 
91.16 

(ระดบัผลการประเมนิ A) 
จากผลการประเมินดังกล่าว คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ให้ข้อเสนอแนะส าหรับมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้ 
มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ ประจ าปี 2564 จ านวน 88.51 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมินระดับ A หมายถึง 
หน่วยงานสามารถด าเนินการได้ค่อนข้างครบถ้วน และมีแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินการตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การ
ประเมิน ITA  โดยมีบางส่วนที่ต้องปรับปรุงหรือเปิดเผยข้อมูลราวร้อยละ 5 - 15 ของตัวชี้วัดหรือ ข้อค าถามทั้งหมด 
ดังนั้น หน่วยงานพึงพิจารณาผลประเมินเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาในจุดที่ยังคงเป็นปัญหา โดยหากมีการวางแผนแก้ไข
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คาดหมายได้ว่าหน่วยงานจะสามารถยกระดับการด าเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสได้
อย่างมีสัมฤทธิผล รวมถึงสามารถสร้างความเชื่อม่ันศรัทธา สร้างความไว้วางใจแก่สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นในปีต่อ ๆ ไป  

จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประจ าปี 
2564” จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป โดยการประเมินจาก 3 แบบวัด คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
จ านวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด พบว่า 

- แบบวัดที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) คือ แบบวัด EIT และ OIT ซึ่งสะท้อนคุณภาพการ
ให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และการให้บริการผ่านระบบ      
e-service ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และง่ายต่อการเข้าถึง  

- แบบวัดที่มีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 85) คือ แบบวัด IIT มหาวิทยาลัยศิลปากรมีตัวชี้วัดที่มีผล
คะแนนต่ ากว่าเป้าหมาย (ร้อยละ 85) ไม่ผ่านตามเกณฑ์ ได้แก่ 

 ตัวชี้วัดเกี่ยวกับการใช้อ านาจ ได้คะแนน  83.57  คะแนน 
 ตัวชี้วัดเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนน  77.23  คะแนน 
 ตัวชี้วัดเกี่ยวกับการใช้งบประมาณ    ได้คะแนน  77.21  คะแนน 
 ตัวชี้วัดเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาทุจริต  ได้คะแนน  76.74  คะแนน 

 โดยแบบวัด IIT เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ การใช้จ่ายงบประมาณ
และทรัพย์สินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน      
จากผลการประเมินที่ได้รับจากบุคลากรภายใน  
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นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับข้อเสนอแนะที่ได้จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 2564 ซึ่งมีประเด็นที่ควรมีการเปิดเผย หรือบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น โดย
มหาวิทยาลัยได้จ าแนกตามประเด็นตัวชี้วัดที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

 
ตวัชีว้ดั/ ประเดน็การประเมนิ 

(ผลประเมนิรายตวัชีว้ดั) 
ข้อเสนอแนะ 

10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันทุจริต 
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจ าปี (0%) 
หมาย เห ตุ  เนื่ อ งจากต้ องเป็ นการ
ด าเนินการในช่วงปีงบประมาณ 2564 – 
ตรวจสอบ 10/7/2564 มศก.มีการ
แก้ไขข้อมูล นอกช่วงเวลาประเมิน 

แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณี
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน/ เป็นกิจกรรมหรือการ
ด าเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการด าเนินการเพ่ือบริหาร
จัดการความเสี่ยง 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ (0%) 
หมายเหตุ เนื่องจากข้อมูลไม่ได้บอก
ช่ ว ง เว ล าข อ งส ถิ ติ  – ต ร ว จ ส อ บ 
10/7/2564 มศก.มีการเพ่ิมข้อมูล นอก
ช่วงเวลาประเมิน  

- แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยมีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน ยกตัวอย่างเช่น จ านวนเรื่อง เรื่องท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ เรื่องท่ี
อยู่ระหว่างด าเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มี
เรื่องร้องเรียน) และเป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปี
ที่รับการประเมิน 

I7 บุคลากรในหน่วยงานรู้เกี่ยวกับ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
ของหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 
(58.50%) 

- ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยศิลปากรมากขึ้น 

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืม
ทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานมีความสะดวกมากน้อย
เพียงใด (61.85%) 

- เพ่ิมการอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืม
ทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

I12 หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคลากรมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณตามประเด็นดังต่อไปนี้ มาก
น้อยเพียงใด  
• สอบถาม (69.89%) 
• ทักท้วง (66.14%)   
• ร้องเรียน (65.53%)  

- ส่งเสริมให้หน่วยงานของมหาวิทยาลัยศิลปากรเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเพิ่มการให้สอบถาม ทักท้วง 
ร้องเรียน 

I23 บุคลากรรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงาน
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่
ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด (67.52%) 
 
 

- ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรในการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 



 

5 
 

ตวัชีว้ดั/ ประเดน็การประเมนิ 
(ผลประเมนิรายตวัชีว้ดั) 

ข้อเสนอแนะ 

I30 หากพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะ
เกิดข้ึนในหน่วยงาน บุคลากรมีความ
คิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 
• สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้

อย่างสะดวก (71.63%) 
• สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ 

(70.32%) 
• มั่นใจว่าจะมีการด าเนินการอย่าง

ตรงไปตรงมา (72.75%) 
• มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มี

ผลกระทบต่อตนเอง (68.08%) 

- สร้างช่องทางการร้องเรียน การติดตามผลการร้องเรียน และสร้างความ
มั่นใจในการจัดการการทุจริต ตลอดจนปกป้องผู้กระท าการร้องเรียน 
โดยหากพบการทุจริตในหน่วยงาน 

I24 หน่วยงานมีการก ากับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 
มากน้อยเพียงใด (72.65%) 
 

- เพ่ิมมาตรการก ากับดูแลและตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 

I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน ได้รับ
การแก้ไขมากน้อยเพียงใด (72.65%) 
 

- แก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยศิลปากรอย่าง
จริงจัง 

I15 ผู้บังคับบัญชามีการคัดเลือกผู้เข้า
รับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือ
การให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม 
มากน้อยเพียงใด (73.76%) 

- พัฒนากระบวนการการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน 
หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม 

I14 บุคลากรได้รับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของ
ผลงานอย่างถูกต้องมากน้อยเพียงใด 
(73.78%) 

- ส่งเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของ
ผลงานอย่างถูกต้อง 

I13 บุคลากรได้รับมอบหมายงานจาก
ผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรมมากน้อย
เพียงใด (75.62%) 

- ส่งเสริมให้มีการมอบหมายงานตามต าแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชา
อย่างเป็นธรรม 

I29 หน่วยงานมีการน าผลการ
ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการ
ท างาน เพื่อป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงานมากน้อยเพียงใด (76.15%) 
 

- ส่งเสริมให้มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงาน 
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ตวัชีว้ดั/ ประเดน็การประเมนิ 
(ผลประเมนิรายตวัชีว้ดั) 

ข้อเสนอแนะ 

I3 บุคลากรมพีฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 
• ให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระ

ส่วนตัว (74.40%) 
• พร้อมรับผิดชอบหากความผิดพลาด

เกิดจากตนเอง (74.17%) 

- พึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาพฤติกรรมการมุ่งเน้นผลส าเร็จของงาน 
การให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว และความพร้อมรับผิด 
รับชอบหากความผิดพลาดเกิดจากตนเองของบุคลากรในหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรมากขึ้น 

I28 หน่วยงานมีการด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริตในหน่วยงาน
มากน้อยเพียงใด 
• เฝ้าระวังการทุจริต (76.77%) 
• ตรวจสอบการทุจริต (77.07%) 
• ลงโทษทางวินัยเมื่อมีการทุจริต

(76.24%) 

- เพ่ิมมาตรการส่งเสริมให้หน่วยงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร มีการ
ด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทางวินัย
อย่างจริงจังเมื่อพบการทุจริต 

I21 ถ้าต้องมกีารขอยืมทรัพย์สินของ
ราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรใน
หน่วยงาน มีการขออนุญาตอย่าง
ถูกต้องมากน้อยเพียงใด (77.12%) 

- เพ่ิมการก ากับติดตาม ถ้ามีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้
ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร ต้องมีการขอ
อนุญาตอย่างถูกต้อง 

E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ผู้รับบริการ
มาติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่
ผู้รับบริการ/ ผู้มาติดต่ออ่ืน ๆ อย่างเท่า
เทียมกัน มากน้อยเพียงใด (85.58%) 

- ให้ตรวจสอบว่าบุคลากรในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ปฏิบัติงาน/ ให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็น
การส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

I8 หน่วยงานใช้จ่ายงบประมาณ โดย
ค านึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อย
เพียงใด 
• คุ้มค่า (78.20%) 
• ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของ

งบประมาณที่ตั้งไว้ (78.12%) 
 

- เพ่ิมกลไกก ากับให้หน่วยงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร ใช้จ่าย
งบประมาณ โดยค านึงถึงความคุ้มค่า และไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ท่ีตั้ง
ไว้ 

E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่
ผู้รับบริการมาติดต่อ ปฏิบัติงาน/ 
ให้บริการแก่ผู้รับบริการตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
• เป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด 

(91.70%) 
• เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

(79.11%) 
 

- ให้ตรวจสอบว่าประเด็นการปฏิบัติงานให้บริการแก่ผู้อ่ืนว่าเป็นไปตาม
ขั้นตอนหรือระยะเวลาที่ก าหนดมากน้อยเพียงใด 
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ตวัชีว้ดั/ ประเดน็การประเมนิ 
(ผลประเมนิรายตวัชีว้ดั) 

ข้อเสนอแนะ 

I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานให้
ความส าคัญ กับการต่อต้านการทุจริต  
มากน้อยเพียงใด (80.11%) 

- เพ่ิมความตระหนักของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรโดยต้องให้ความส าคัญ กับการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง 

E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่
ผู้รับบริการมาติดต่อ มีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด  
• เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน (83.16%) 
• มีช่องทางหลากหลาย (79.74%) 

- ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และ
เพ่ิมช่องทางท่ีหลากหลายมากข้ึน 

E12 หน่วยงานที่ผู้รับบริการมาติดต่อ มี
การปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการ
ด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น    
มากน้อยเพียงใด (84.16%) 

- เพ่ิมกลไกการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/ การให้บริการของ
หน่วยงานให้ดีขึ้น 

I11 หน่วยงานมีการจัดซื้อจัดจ้าง/ การ
จัดหา พัสดุ และการตรวจรับพัสดุใน
ลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด  
• โปร่งใสตรวจสอบได้ (82.51%) 
• เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ   

รายใดรายหนึ่ง (83.87%) 

- เพ่ิมกลไกก ากับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยให้มีการจัดซื้อ
จัดจ้าง/ การจัดหา พัสดุ และการตรวจรับพัสดุที่โปร่งใสตรวจสอบได้  
ไม่เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 

E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่
ผู้รับบริการมาติดต่อ มีการปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบัติงาน/ การให้บริการ
ให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด (81.83%) 

- เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/ การให้บริการของ
หน่วยงานให้ดีขึ้น 

 
จากผลการประเมินฯ และข้อเสนอแนะที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับดังกล่าว จึงสมควรให้คณะและส่วนงานต่าง ๆ 

ได้เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการด าเนินงานเพื่อเพ่ิมการรับรู้ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรตามประเด็น
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะประเมินฯ  มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดในแผนปฏิบัติการให้คณะและส่วนงานต่าง ๆ ต้องมีการ
ด าเนินการตามภารกิจที่สะท้อนคุณภาพการให้บริการแก่บุคลากร ผู้รับบริการ และประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และการให้บริการที่ง่ายต่อการเข้าถึง โดยมีการรวบรวมข้อมูลในส่วนที่คณะและส่วนงานต่าง ๆ มีการ
ด าเนินการ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ระดับคณะและส่วนงานต่าง ๆ ผ่านช่องทาง ITA ของคณะและ
ส่วนงาน ก่อนที่จะมีการประเมินฯ ในระดับมหาวิทยาลัย ดังนั้น อธิการบดี โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ 22/ 2564 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 จึงก าหนดแนวทางการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ดังนี้ 
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กลยทุธ ์ มาตรการ/ แนวทาง
ด าเนนิงาน 

กจิกรรม/ โครงการ ตวัชี้วดั เปา้หมาย ระยะเวลา ผูร้บัผดิชอบ 

1 การปรับปรุงการ
ด าเนินงานตามผลการ
ประเมินเพื่อ
เสรมิสร้างคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน (ITA) 
ตามเกณฑ์การ
ประเมินฯ ของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

มีการวิเคราะหผ์ลการ
ประเมินฯ และน าผล
การประเมินฯ ไป
ก าหนดมาตรการและ
แนวทางการปรับปรุง/ 
พัฒนา 

(1) วิเคราะห์ผลการประเมินฯ และจัดท าแนวทางการ
ปรับปรุงและพัฒนาด้านคณุธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานประจ าปี เพื่อเป็นแนวทางให้คณะ/ ส่วน
งานได้น าไปปรับปรุง พัฒนา ตามผลประเมินฯและ
ข้อเสนอแนะที่ได้รับ 
 

- ความส าเร็จในการวิเคราะหแ์ละ
น าข้อเสนอแนะไปจัดท าแผน
ปรับปรุงและพัฒนาด้านคณุธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 

พ.ย. - ธ.ค. 64 
 
 
 
 

- ส านักงานอธิการบดี 
และคณะกก.ด าเนินงาน
การประเมินคณุธรรมฯ 
 
 

2 การเสรมิสร้างการ
ด าเนินงานด้าน
คุณธรรมและความ
โปร่งใส 

1 การมีบทบาทและมี
ส่วนร่วมของผู้บริหาร
และบุคลากรภายในด้าน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 
 

1. คณะ/ ส่วนงานมีการด าเนินงานเพื่อเสรมิสร้าง
คุณธรรมและความโปร่งใสของหนว่ยงาน โดยมีการ
จัดท าข้อมูลและมีการเปดิเผยข้อมลูสาธารณะ (OIT) 
ระดับคณะและส่วนงานต่าง ๆ ผ่านช่องทาง ITA ของ
คณะและส่วนงาน 
หมายเหต ุ
OIT หมายถึง แบบตรวจการเปดิเผยข้อมูลสาธารณะ 

(Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT)  

- จ านวนคณะ/ ส่วนงาน  
ที่จัดท าและเปิดเผยข้อมลู
สาธารณะ (OIT)  
 

15 คณะ  
3 ส่วนงาน 

 
 
 
 
 
 
 

ม.ค. –  
ก.พ. 65 

 
 
 
 
 
 
 
 

คณะ/ ส่วนงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 

3 การด าเนินการเพื่อ
พ ร้ อ ม รอ งรั บ ก า ร
ป ร ะ เ มิ น เ พื่ อ
เสริมสร้างคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของ
คณะ/ ส่วนงาน 
 

คณะ/ ส่วนงานมีการ
จัดท าข้อมูลและเปดิเผย
ข้อมูลต่อสาธารณะ 
(OIT) 

(1) มีการจัดท าข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 
ผ่านช่องทาง ITA ของคณะและส่วนงาน ซึ่งมีการ
เผยแพร่บนเว็บไซต ์
(1.1) ข้อมูลพื้นฐาน  
• ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ โครงสร้างหนว่ยงานข้อมูล

ผู้บริหาร อ านาจหน้าที ่
• แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 
• ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน  

- ผลการด าเนินงานของคณะ/ ส่วน
งาน ทีส่ามารถจัดท าและเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (OIT)   

ร้อยละ 95 
ขึ้นไป 

ก.พ. 65 
 
 
 

คณะ/ ส่วนงาน 
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กลยทุธ ์ มาตรการ/ แนวทาง
ด าเนนิงาน 

กจิกรรม/ โครงการ ตวัชี้วดั เปา้หมาย ระยะเวลา ผูร้บัผดิชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• การประชาสัมพันธ์ และการเพิม่ช่องทางการ
เผยแพร่ข้อมลูที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซอ้น และ
หลากหลายมากข้ึน 

• การปฏสิัมพันธ์ข้อมูล ได้แก่ Q&A, Social 
Network โดยมลีักษณะเป็นการสือ่สารได้สองทาง 

(1.2) การบริหารงาน 
• แผนด าเนินงานประจ าปี  
• รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานรอบ 6 

เดือน 
• รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
• การปฏิบัติงาน แสดงคู่มือหรือมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน/การให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ 

• รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ  
• E-Service 

(1.3) การบริหารการเงินและงบประมาณ 
• แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
• รายงานการก ากับติดตามการใช้จา่ยงบประมาณ

ประจ าปี รอบ 6 เดือน 
• รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าป ี
• การจัดซื้อจดัจ้างหรือการจัดหาพัสด ุ
• แผนการจดัซื้อจัดจา้งหรือการจดัหาพัสด ุ
• ประกาศตา่ง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ

จัดหาพัสด ุ
• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
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กลยทุธ ์ มาตรการ/ แนวทาง
ด าเนนิงาน 

กจิกรรม/ โครงการ ตวัชี้วดั เปา้หมาย ระยะเวลา ผูร้บัผดิชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• รายงานผลการจดัซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพสัดุ
ประจ าป ี

(1.4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
• นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
• การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
• หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
• รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประจ าป ี
(1.5) การส่งเสริมความโปร่งใส 
(1.5.1) การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
• กระบวนการการจัดการข้อร้องเรยีนการทุจริต และ

ประพฤติมิชอบ 
• มีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทจุริต และ

ประพฤติมิชอบ โดยมลีักษณะดังนี ้
- ร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก 
- ติดตามผลการร้องเรียนได ้
- มีการด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา 
- มีความปลอดภัยและไม่มผีลกระทบต่อผู้ร้องเรยีน 

• ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทจุริตประจ าปี 
และประพฤติมิชอบ 

(1.5.2) การเปิดโอกาสให้เกดิการมีส่วนร่วม 
• ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
• การเปิดโอกาสให้เกดิการมีส่วนร่วม 

(2) การป้องกันการทุจริต 
(2.1) การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
(2.1.1) เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
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กลยทุธ ์ มาตรการ/ แนวทาง
ด าเนนิงาน 

กจิกรรม/ โครงการ ตวัชี้วดั เปา้หมาย ระยะเวลา ผูร้บัผดิชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• เจตจ านงสจุริตของผู้บริหาร 
• การมีส่วนร่วมของผู้บรหิาร 

(2.1.2) การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 
• การประเมินความเสีย่งการทุจรติประจ าป ี
• การด าเนินการเพื่อจัดการความเสีย่งการทุจริต 

(2.1.3) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
• การด าเนินการหรือกิจกรรมของหน่วยงานท่ีแสดง

ถึงการเสรมิสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตยส์ุจรติ อย่างชัดเจน 

(2.1.4) แผนป้องกันการทุจริต 
• แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
• รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกัน

การทุจริตประจ าปี รอบ 6 เดือน 
• รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าป ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2.2) การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
(2.2.1) มาตรการส่งเสรมิความโปร่งใสและป้องกันการ
ทุจริตภายในหน่วยงาน 
(2.2.2) การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

4 การปรับปรุงการ
ด า เ นิ น ง า น ต า ม
ข้อเสนอแนะที่ได้จาก
ก า ร ป ร ะ เมิ น เพื่ อ
เสริมสร้างคุณธรรม

4.1 การใช้งบประมาณ จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของคณะและ
ส่วนงาน และมีการก ากับตดิตามเร่งรัดการใช้
งบประมาณ โดยค านึงถึงความคุ้มค่าและไม่บิดเบือน
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว ้
 

- มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 
2565  
 
- มีการติดตามเร่งรัดการใช้
งบประมาณให้เป็นไปตามแผน  

15 คณะ 
3 ส่วนงาน 

 
ทุกไตรมาส 

พ.ย. - ธค. 64 
 
 

ตลอดป ี

คณะ/ ส่วนงาน 
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กลยทุธ ์ มาตรการ/ แนวทาง
ด าเนนิงาน 

กจิกรรม/ โครงการ ตวัชี้วดั เปา้หมาย ระยะเวลา ผูร้บัผดิชอบ 

และความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน (IIT 
และ EIT) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาสมัพันธ์ถ่ายทอดแผนฯ อย่างเปิดเผยเพื่อให้
บุคลากรไดร้ับทราบอย่างท่ัวถึง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้มี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จา่ยงบประมาณ โดย
เพิ่มการใหส้อบถาม ทักท้วง ร้องเรียน 

- มีช่องทางและสื่อประชาสมัพันธ์ 
ผ่านช่องทาง ITA ของคณะและ
ส่วนงาน  
 

15 คณะ 
3 ส่วนงาน 

 
 

ธ.ค. 64 
 
 
 

คณะ/ ส่วนงาน 

การจัดซื้อจดัจ้าง/ การจัดหา พสัด ุและการตรวจรับ
พัสดุถือปฏิบัตติามระเบยีบการจดัซื้อจัดจ้าง โดยมีการ
ด าเนินการทีโ่ปร่งใสตรวจสอบได้ ไม่เอื้อประโยชน์ให้
ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 

- ร้อยละของการจดัซื้อจัดจ้าง
เป็นไปตามระเบียบ 
- จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการ
จัดซื้อ จัดจ้าง ท่ีไมเ่ป็นไปตาม
ระเบียบ 

100 
 

ไม่ม ี

ตลอดป ี
 

ตลอดป ี

คณะ/ ส่วนงาน 

4.2 การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ 

มีขั้นตอนทีอ่ านวยความสะดวกเกีย่วกับการขออนุญาต
เพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงาน 
 

- มีเอกสารแสดงข้ันตอน (Flow 
Chart) และติดประกาศ
ประชาสมัพันธ์ให้ทราบอย่างท่ัวถึง 

มี ม.ค. 65 คณะ/ ส่วนงาน 

ส่งเสริมการให้ความรูเ้กี่ยวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงาน
เกี่ยวกับในการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 
 

- กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ มี พ.ย. – ธ.ค. 64 คณะ/ ส่วนงาน 

เพิ่มการก ากับติดตามให้มีการยืมทรัพย์สินของทาง
ราชการโดยต้องมีการขออนุญาตอย่างถูกต้องเพื่อ
น าไปใช้ปฏิบัติงาน และเพื่อป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้
ประโยชนส์่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 

- วางระบบควบคุมภายใน 
- มีผู้รับผิดชอบในการก ากับดูแล
และตรวจสอบการขอใช้ทรัพย์สินฯ 
ให้เป็นไปตามระเบียบ 

1 กิจกรรม 
มีค าสั่ง
แต่งตั้ง

ผู้รับผิดชอบ 

ม.ค. 65 
 

คณะ/ ส่วนงาน 

4.3 การป้องกันและการ
แก้ไขปัญหาการทุจรติ 
 
 
 
 
 

(1) การป้องกันการทุจริต 
- จัดท าแผนบริหารความเสีย่งให้ครอบคลุมถึงการ
จัดการความเสีย่งในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน/ เป็นกิจกรรมหรือ
การด าเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการ
ด าเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง 

- มีแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 
- มีการติดตาม และวิเคราะหผ์ล
การด าเนินงานตามแผน  
 
 
 

มี 
 

ทุก 6 เดือน 
 
 
 
 

ม.ค. 65 
 
 
 
 
 
 

คณะ/ ส่วนงาน 
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กลยทุธ ์ มาตรการ/ แนวทาง
ด าเนนิงาน 

กจิกรรม/ โครงการ ตวัชี้วดั เปา้หมาย ระยะเวลา ผูร้บัผดิชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าป ี
(2) การจัดการการทุจริต 
- สร้างช่องทางและแนวทางการรอ้งเรียน การตดิตาม
ผลการร้องเรยีน โดยสามารถ 
• ร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก  
• ติดตามผลการร้องเรียนได ้
• มีการด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา  
• มีความปลอดภัยและไม่มผีลกระทบต่อตนเอง 

 
 
- มีช่องทางที่สะดวก ปลอดภัย 
และสามารถติดตามผลได้  
- มีการจัดการการทุจริต ตาม
ระเบียบฯ 

 
 

1 ช่องทาง 
 

ร้อยละ 100 

 
 

ม.ค. 65 
 

ตลอดป ี

 (3) จัดท าข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
- มีแผนการจดัเก็บข้อมลูความก้าวหน้าการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน และจัดท าสถิติภายในก าหนดเวลา อย่างน้อย 
เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีท่ีรับการ
ประเมิน 

- มขี้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

2 ครั้ง/ ปี เม.ย. 64 
ต.ค. 64 
เม.ย. 65 
ต.ค. 65 

คณะ/ ส่วนงาน 

(4) มีการแก้ไขปัญหาการทุจรติในหน่วยงานอย่างจริงจัง - การแก้ไขปัญหาเป็นไปตาม
ระเบียบหลักเกณฑ ์

ร้อยละ 100 ตลอดป ี คณะ/ ส่วนงาน 
 

(5) ส่งเสริมให้มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่าย
ตรวจสอบท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุง
การท างาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
 

- มีรายงานผลการด าเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะส่งกลับผูต้รวจสอบ 

ร้อยละ 100 ตลอดป ี คณะ/ ส่วนงาน 
 

(6) มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบการ
ทุจริต และลงโทษทางวินัยอย่างจริงจังเมื่อพบการทุจรติ 

- ผลการด าเนินงานตามแผน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ร้อยละ 100 2 ครั้ง/ ปี 
(เม.ย.65, ต.ค.65) 

คณะ/ ส่วนงาน 
 

4.4 การใช้อ านาจ/ 
การปฏิบัตหิน้าท่ี 
 

มีกระบวนการคัดเลือกผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดู
งาน หรือการให้ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม 

- มีระเบียบหลักเกณฑ์การคัดเลือก 
 

- การคัดเลือกเป็นไปตามระเบยีบ
หลักเกณฑ ์
 

มี 
 

ร้อยละ 100 

ตลอดป ี คณะ/ ส่วนงาน 
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กลยทุธ ์ มาตรการ/ แนวทาง
ด าเนนิงาน 

กจิกรรม/ โครงการ ตวัชี้วดั เปา้หมาย ระยะเวลา ผูร้บัผดิชอบ 

ส่งเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับ
คุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง 

- มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบตัิงาน 
 

- มีการประเมินการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ ์

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 

2 ครั้ง/ ปี 
 

2 ครั้ง/ ปี 

คณะ/ ส่วนงาน 

มีการมอบหมายงานตามต าแหน่งหน้าท่ีจาก
ผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 

- มีข้อตกลงก าหนด KPIs  
ทุกต าแหน่งงาน 

ร้อยละ 100 2 ครั้ง/ ปี คณะ/ ส่วนงาน 
 

การพัฒนาพฤติกรรมการมุ่งเน้นผลส าเร็จของงาน    
การให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว และ
ความพร้อมรับผิดรับชอบหากความผิดพลาดเกดิจาก
ตนเองของบุคลากรในหน่วยงานมากข้ึน 

- มีข้อตกลงก าหนด KPIs ตัวช้ีวัด 
และเป้าหมายการปฏิบตั ิ
 

ร้อยละ 100 ตลอดป ี คณะ/ ส่วนงาน 
 

ก าหนดและเปิดเผยขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
ที่ส าคัญให้ชัดเจน มีการปฏิบัติแกผู่้มาตดิต่ออย่างเท่า
เทียมกัน  

- มีเอกสารแสดงข้ันตอน และ
ระยะเวลาของการให้บริการ (Flow 
Chart) และติดประกาศ
ประชาสมัพันธ์ให้ทราบอย่างท่ัวถึง 
- ความพึงพอใจในการให้บริการที่
เป็นการให้บริการหน้างาน หรือ
บริการผ่านระบบออนไลน ์

≥1 
กระบวนงาน 

 
 

≥3.51 

ตลอดป ี
 
 
 

ทุกเดือน 

คณะ/ ส่วนงาน 
 

เพิ่มกลไกการปรับปรุงคณุภาพการปฏิบัติงาน/ การ
ให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 

- กระบวนงานได้รบัการปรับปรุง/
พัฒนาตามผลการประเมิน 

ร้อยละ 100  2 ครั้ง/ ปี 
(เม.ย.65, ต.ค.65) 

คณะ/ ส่วนงาน 
 

มีกิจกรรมเปิดโอกาสใหผู้้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย เข้าไปมสี่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงาน/ การให้บรกิารของหน่วยงานให้ดี
ขึ้น 

- มีกิจกรรม/ โครงการ ที่เปิด
โอกาสให้ผูร้ับบริการ ผูม้าติดต่อ 
หรือผู้มสี่วนได้ส่วนเสียเข้ามามสี่วน
ร่วม 

≥ 1  ก.พ.65 คณะ/ส่วนงาน 
 

 
 
 


