
 

 

 
 

 

มาตรการสง่เสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงาน 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ าปี พ.ศ. 2565 

 

 

 



วเิคราะหผ์ลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  

คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปี พ.ศ. 2564 

 

 ผลการประเมินภาพรวมปี 2564 คณะฯ ได้รับคะแนน 83.63 เพิ่มขึ้นจากเดิม ปี 2564 (72.89 คะแนน) 14.73% ระดับการประเมินถูกปรับขึ้นจาก C   

(ปี 2563) เป็นระดับ B โดยคะแนนการวัดผลทั้ง 3 แบบ เพิ่มขึ้นทุกแบบ ดังนี้ 

1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ปี 2564 ได้คะแนน 23.85 เพิ่มขึ้น 2.85% เทียบกับปี 2563 (23.19 คะแนน) 

2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2564 ได้คะแนน 25.20 เพิ่มขึ้น 3.41% เทียบกับปี 2563 (24.37 คะแนน) 

3. การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ปี 2564 ได้คะแนน 34.58 เพิ่มขึน้ 36.52% เทียบกับปี 2563 (25.33 คะแนน) 
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ปี 2563 คะแนนรวม 72.89 ปี 2564 คะแนนรวม 83.63

คะแนนประเมินคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2563-2564
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คะแนนการประเมินที่เพิ่มขึน้นี ้แสดงถึงการใส่ใจ มุ่งมั่นและตั้งใจจริงของฝา่ยบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร ์ที่ตอ้งการใหก้ารด าเนินงานทุกกระบวนการภายใน

หนว่ยงานเกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ซึ่งเป็นไปตามมตคิณะรัฐมนตร ีในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 โดยใช้แนวทางและ

เครื่องมือการประเมินตามที่ส านักงานณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรอื ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 

เมื่อพิจารณาผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2564 เปรียบเทียบกับผลการประเมินตัวชี้วัดของคณะฯ ปี 2563 และ

เปรียบเทียบกับผลการประเมินตัวชี้วัดภาพรวมของมหาวิทยาลัยพะเยา ปี 2564 สามารถวิเคราะหผ์ลได้ดังนี้ 

 

วศิวะฯ 2563 % เพิม่ข ึน้ มพ.2564 % ตา่งจาก มพ.

1.การปฏบิตัหินา้ที่ 85.30            88.06            -3.13 91.77         -7.05

2.การใชง้บประมาณ 75.08            73.93            1.56 84.75         -11.41

3.การใชอ้ านาจ 82.32            81.99            0.40 88.90         -7.40

4.การใชท้รัพยส์นิของราชการ 77.25            74.21            4.10 84.78         -8.88

5.การแกไ้ขปัญหาการทุจรติ 77.50            68.30            13.47 84.51         -8.29

6.คณุภาพการด าเนนิงาน 85.72            88.72            -3.38 87.57         -2.11

7.ประสทิธภิาพการสือ่สาร 83.80            76.45            9.61 85.82         -2.35

8.การปรับปรงุระบบการท างาน 82.48            78.48            5.10 84.96         -2.92

9.การเปิดเผยขอ้มลู 87.88            66.67            31.81 81.27         8.13

10.การป้องกันการทุจรติ 85.00            60.00            41.67 58.85         44.44

เปรยีบเทยีบกับผล ปี 2563 เปรยีบเทยีบกับ มพ. ปี 2564
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ผลการประเมนิ 

วศิวะฯ 2564



 



เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินตัวช้ีวัด ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2564 เทียบกับผลการประเมิน ปี 2563 พบว่าตัวชี้วัดเกือบทุกตัวมีผลการประเมิน

เพิ่มขึ้น โดยเพิ่มเป็น % สูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ ตัวชี้วัด 10.การป้องกันการทุจริต (41.67%) 9.การเปิดเผยข้อมูล (31.81%) และ 5.การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

(13.47%) แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงและการพัฒนากระบวนการท างานที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมและความโปร่งใสของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งประสบ

ความส าเร็จเป็นอย่างดี 

ส่วนผลการประเมินตัวชี้วัดซึ่งมีค่าลดลง 2 ตัว ได้แก่ 1.การปฏิบัติหน้าที่ (-3.13%) และ 6. คุณภาพการด าเนินงาน (-3.38%) คณะฯ ควรมีมาตรการ

ปรับปรุงการด าเนินงาน ตลอดจนการสื่อสารให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบถึงมาตรการและแนวทางการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมและความโปร่งใส

มากยิ่งขึน้  

การเปรียบเทียบกับผลการประเมินภาพรวมของมหาวิทยาลัย ปี 2564 มีวัตถุประสงค์ เพื่อทราบถึงช่องว่าง (Gap) ในการด าเนินงานตามหลักคุณธรรม

และความโปร่งใสโดยเปรียบเทียบกับ Best practice ซึ่งคณะฯ พิจารณาให้มหาวิทยาลัยพะเยาเป็น Best practice เพื่อวิเคราะห์มุมมองดังกล่าว จากเปรียบเทียบ

พบว่า ผลการประเมินตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัว ในปี 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์สามารถด าเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสได้ใกล้เคียงกับภาพรวมของ

มหาวิทยาลัยพะเยา สามารถสรุปและวิเคราะห์ผลได้ดังนี้ 

• ตัวชี้วัด 7 ตัว ได้รับคะแนนประเมินต่ ากว่าคะแนนของมหาวิทยาลัยเล็กน้อย (ไม่เกิน 10%) แสดงถึง คณะฯ มีโอกาสที่จะปรับปรุงการด าเนินงานให้มี

ประสิทธิภาพได้ทัดเทียมกับมาตรฐานของมหาวิทยาลัยพะเยาได้ 

• ตัวชี้วัด 1 ตัว (2.การใช้งบประมาณ) ได้รับคะแนนประเมินต่ ากว่าคะแนนของมหาวิทยาลัย 11.41%  แสดงถึง หากคณะฯ ต้องการพัฒนากา ร

ด าเนินงานใหท้ัดเทียมมาตรฐานของมหาวิทยาลัยพะเยา ควรใหค้วามส าคัญและเน้นแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับประเมินตัวชีว้ัดนี ้

• ตัวชี้วัด 2 ตัว (9.การเปิดเผยข้อมูล และ 10.การป้องกันการทุจริต) ได้รับคะแนนประเมินสูงกว่าคะแนนของมหาวิทยาลัย (8.13% และ 44.44%)   

แสดงถึง ปัจจุบันคณะฯ สามารถด าเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสตามตัวชี้วัดทั้งสองนี้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ควรจะรักษา

มาตรฐานการท างานในส่วนนีไ้ว้ตอ่ไป 



ผลการประเมิน ประจ าปี 2564 ได้คะแนนภาพรวม 83.63 คะแนน อยู่ในระดับ B  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



ผลการประเมิน : แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน ปี พ.ศ. 2564 

1. เพิ่มมาตรการก ากับให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ ก ากับติดตามการท างานของเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงาน

ว่ามีการติดต่อ ปฏิบัติงาน และให้บริการแก่ประชาชนเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด ให้ตรวจสอบว่าประเด็นการปฏิบัติงานให้บริการแก่ผู้อื่นว่า

เป็นไป ตามขั้นตอนหรอืระยะเวลาที่ก าหนดมากน้อยเพียงใด ให้ตรวจสอบว่าบุคลากรในหนว่ยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการ แก่ผู้มาติดตอ่ทั่ว ๆ ไป กับผูม้า

ติดตอ่ที่รูจ้ักเป็นการสว่นตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด ปรับปรุงการด าเนนิงาน/การใหบ้ริการใหม้ีความโปร่งใสมากขึ้น ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานหรือ

ข้อมูลที่สาธารณชน ควรรับทราบอย่างชัดเจนมากขึ้นเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาก าร

ด าเนนิงาน/การใหบ้ริการของหน่วยงานให้ดีขึน้ เพิ่มการปรับปรุงวธิีการและ ขั้นตอนการด าเนินงาน/การใหบ้ริการให้ดีขึ้น ส่งเสริมการท างานที่ค านงึถึงประโยชน์

ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 

2. เพิ่มมาตรการก ากับติดตามการท างานของเจา้หนา้ที่ของหน่วยงานในการท างานอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรอืบิดเบือนข้อมูล 

3. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานของท่านมากขึ้นและเพิ่มมาตรการชี้แจงและตอบค าถาม 

เมื่อมีข้อกังวลสงสัยจากประชาชนเกี่ยวกับการด าเนินงานให้ชัดเจนมากขึ้น ส่งเสริมให้หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย

งบประมาณ โดยเพิ่มการให้สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน เพิ่มกลไกก ากับให้หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงความคุ้มค่า และไม่ บิดเบือน

วัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ 

4. เพิ่มกลไกก ากับหนว่ยงานของท่าน โดยใหม้ีการจัดซื้อจัดจา้ง/การจัดหา พัสดุ และการตรวจรับพัสดุที่โปร่งใสตรวจสอบได้ ไม่เอือ้ประโยชน์ให้ผูป้ระกอบการ

รายใดรายหนึ่ง  

5. พึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาพฤติกรรมการมุ่งเน้นผลส าเร็จของงาน การให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว และความพร้อมรับผิดรับชอบห าก

ความผิดพลาดเกิดจากตนเองของบุคลากรในหนว่ยงานของท่านมากขึ้น 

6. ส่งเสริมให้มีการมอบหมายงานตามต าแหนง่หนา้ที่ จากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 

7. ส่งเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง 

8. พัฒนากระบวนการการคัดเลือกผูเ้ข้ารับ การฝึกอบรม การศกึษาดูงาน หรอืการให้ทุนการศกึษา อย่างเป็นธรรม 



9. เพิ่มการอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สนิของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน ส่งเสริมการใหค้วามรูเ้กี่ยวกับ

แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านในการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพิ่มการก ากับติดตาม ถ้ามีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากร

ในหน่วยงานของท่าน ต้องมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง เพิ่มมาตรการก ากับดูแลและตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มี การน าไปใช้

ประโยชน์สว่นตัว กลุ่ม หรอืพวกพ้อง 

10. แก้ไขปัญหาการทุจริตในหนว่ยงานของท่านอย่างจริงจัง 

ตัวชี้วัด คะแนนเฉลี่ย ประเด็นท่ีต้องแก้ไข มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดท่ี 1  

การปฏิบัติหน้าที่  

 

 

 

85.30 

1. เพิ่มมาตรการก ากับให้เจ้าหน้าที่

ของหน่วยงานให้บริการประชาชน

อย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

และให้บริการแก่ประชาชนเป็นไปตาม

ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด 

จากตนเองของบุคลากรในหน่วยงาน

ของท่านมากขึ้น 

1. ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการ

ให้บริการอย่างชัดเจน และปฏิบัติต่อผู้เข้ารับ

บริการอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นไปตาม

ระยะเวลาที่ก าหนด พร้อมน าข้อเสนอแนะจาก

ผู้รับการหรือบุคคลภายนอก มาปรับปรุงแก้ไข

พัฒนาดา้นการปฏิบัติงานของคณะ 

 

คณะกรรมการประจ า

คณะ/หัวหน้า

ส านักงาน/หัวหน้างาน/

บุคลากร 

2. เพิ่มมาตรการก ากับติดตามการ

ท างานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใน

การท างานอย่างตรงไปตรงมา ไม่

ปิดบังหรอืบิดเบือนข้อมูล 

2. ก าหนดมาตราการให้บริการของพนักงาน

สายบริการ อย่างตรงไปตรงมา ไม่บิดเบียน

ข้อมูล พร้อมเผยแพร่ข้อมูลต่าง  ๆสู่สาธารณชนให้

มากที่สุด 

 

รองคณบดีฝ่าย

บริหาร/หัวหน้า

ส านักงาน/บุคลากร/

นักวิชาการ

คอมพิวเตอร์ 



ตัวชี้วัด คะแนนเฉลี่ย ประเด็นท่ีต้องแก้ไข มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

3. พึงให้ความส าคัญกับการพัฒนา

พฤติกรรมการมุ่งเน้นผลส าเร็จของ

งาน  การ ให้ความส าคัญกั บ งาน

มากกว่าธุระส่วนตัว และความพร้อม

รับผิดรับชอบหากความผดิพลาดเกิด 

3. ก าหนดมาตราการการปฏิบัติงานและสร้าง

จิตส านึกให้เจ้าหน้าที่มีความรับผิดชอบและ

ปฏิบัติงานของตนเอง ให้เต็มความสามารถ

และมุ่ งผลส าฤทธิ์ ของงาน แยกแยะการ

ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง 

รองคณบดีฝ่าย

บริหาร/หัวหน้า

ส านักงาน/บุคลากร 

ตัวชี้วัดท่ี 2  

การใชง้บประมาณ  

 

75.08 

1. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้

ข้ อ มู ล เ กี่ ย ว กั บ แ ผ นก า ร ใ ช้ จ่ า ย

งบประมาณประจ าปีให้กับบุคลากร

ของคณะให้ทราบมากขึน้  

  

1. ก าหนดให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนการใช้

จ่ายงบประมาณประจ าปีและรายงานสรุปการ

ใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ผ่านเว็บไซต์

คณะ และเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน

การเสนอการใช้จ่ายงบประมาณ ผ่านวาระที่

ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 

คณะกรรมการประจ า

คณะ/งานนโยบายและ

แผน/นักวิชาการ

คอมพิวเตอร์ 

2. เพิ่มกลไกก ากับหน่วยงานของท่าน 

โดยให้มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหา 

พัสดุ และการตรวจรับพัสดุที่โปร่งใส

ตรวจสอบได้  ไม่ เอื้อประโยชน์ ให้

ผูป้ระกอบการรายใดรายหนึ่ง 

 

 

2. การจัดซื้อจัดจ้างให้ด าเนินตามระเบียบและ

ขั้นตอนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดอย่างเคร่งครัด 

รองคณบดีฝ่าย

บริหาร/หัวหน้า

ส านักงาน/หัวหน้างาน

บริหารทั่วไป/

นักวิชาการพัสดุ 



ตัวชี้วัด คะแนนเฉลี่ย ประเด็นท่ีต้องแก้ไข มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดท่ี 3  

การใชอ้ านาจ   

 

82.32 

1. ส่งเสริมให้มีการมอบหมายงานตาม

ต าแหน่งหน้าที่  จากผู้บังคับบัญชา

อย่างเป็นธรรม 

1. มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติตาม

ต าแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนด 

คณะกรรมการ

ประจ าคณะ/รอง

คณบดีฝ่ายบริหาร/

หัวหนา้ส านักงาน 

2. ส่งเสริมกลไกการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของ

ผลงานอย่างถูกต้อง 

2 .  ก าหนดแนวทางการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ และประเมินผลอย่าง

เป็นธรรม 

คณะกรรมการ

ประจ าคณะ/รอง

คณบดีฝ่ายบริหาร/

หัวหนา้ส านักงาน/

หัวหนา้งาน 

3. พัฒนากระบวนการการคัดเลือกผู้

เข้ารับ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน 

หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็น

ธรรม 

3. ก าหนดงบประมาณในการฝึกอบรม ศึกษา

ดูงานของบุคลากรคณะได้อย่างเท่าเทียมกัน

และสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาในวิชาชีพ

ของตนเอง 

คณะกรรมการ

ประจ าคณะ 

ตัวชี้วัดท่ี 4 

การใชท้รัพย์สินของ

ราชการ  

 

 

77.25 

เพิ่มการอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับ

ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สิน

ของมหาวิทยาลัยไปใช้ปฏิบัติงาน 

แจ้งขั้นตอนการยืมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินของ 

มหาวิทยาลัยไปใช้ปฏิบัติงานให้รับทราบอย่าง

ทั่วถึง ควบคุมก ากับดูแล และตรวจสอบการใช้

ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ 

รองคณบดีฝ่าย

บริหาร/หัวหน้า

ส านักงาน/หัวหน้างาน

บริหารทั่วไป/

นักวิชาการพัสดุ/

นักวิชาการ

คอมพิวเตอร์ 



ตัวชี้วัด คะแนนเฉลี่ย ประเด็นท่ีต้องแก้ไข มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดท่ี 5 

การแก้ไขปัญหาการทุจริต  

 

77.50 

แก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน

ของท่านอย่างจริงจัง 

น าผลจากการตรวจสอบภายในและภายนอก

หน่วยงาน มาวิเคราะห์ และน าไปปรับปรุง 

พัฒนากระบวนการท างานของหน่วยงาน และ

มีช่องทางร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ให้แก่ผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียแจ้ง โดยมีขั้นตอนกระบวนการ

ท างานที่ชัดเจน 

คณะกรรมการประจ า

คณะ/หัวหน้า

ส านักงาน/นักวิเคราะห์

นโยบายและแผน/

นักวิชาการ

คอมพิวเตอร์ 

 

ผลการประเมิน : แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน ปี พ.ศ. 2564 

1. สร้างช่องทางการร้องเรียน การตดิตามผลการร้องเรียน และสร้างความมั่นใจในการจัดการการทุจริต ตลอดจนปกป้องผูก้ระท าการรอ้งเรียน  

ตัวชี้วัด คะแนนเฉลี่ย ประเด็นท่ีต้องแก้ไข มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดท่ี 6  

คุณภาพการด าเนินงาน 

 

85.72 

 

- 

 

ให้บริการแก่ผู้มาติดต่ออย่างเท่าเทียม 

เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ไม่ปิดบัง

ข้อมูล และจัดให้มช่ีองทางการประเมินความ

พึงพอใจในการให้บริการ เพื่อน าผลการ

ประเมินมาปรับปรุงการให้บริการและการ

ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร/

หัวหนา้ส านักงาน/หัวหน้า

งาน 



ตัวชี้วัด คะแนนเฉลี่ย ประเด็นท่ีต้องแก้ไข มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดท่ี 7  

ประสิทธิภาพการสื่อสาร  

 

83.80 

สร้างช่องทางการร้องเรียน การติดตาม

ผลการร้องเรียน และสร้างความมั่นใจ 

ในการจัดการการทุจริต  ตลอดจน

ปกป้องผูก้ระท าการรอ้งเรียน  

 

มี ช่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ และมีตู้

ร้องเรียน ที่เข้าถึงง่ายไม่ซับซ้อน มีขั้นตอนการ

บริหารจั ดการเรื่ องร้ องเรี ยนของคณะ

วิศวกรรมศาสตร์อย่างชัดเจน โดยข้อมูลผู้แจ้ง

จะถูกปกปิด และผ่านกระบวนพิจารณาของ

คณะกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียนและ

ข้อเสนอแนะเท่านั้น 

คณะกรรมการจัดการเรื่อง

ร้องเรียนและข้อเสนอแนะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดท่ี 8 

การปรับปรุงระบบการ

ท างาน  

 

82.48 

 จัดให้มีช่องทางการประเมินความพึงพอใจ

ในการให้บริการของคณะ เพื่อน าผลการ

ประเมินมาปรับปรุงและแก้ไขการให้บริการ

และการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่อไป 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร/

หัวหน้าส านักงาน/

นักวิเคราะหน์โยบายและ

แผน/นักวิชาการ

คอมพิวเตอร์ 

 

 

  



ผลการประเมิน : การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน ปี พ.ศ. 2564 

1. ส่งเสริมการเผยแพร่ขอ้มูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และเพิ่มช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น 

2. ส่งเสริมให้มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการท างาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหนว่ยงาน 

3. เพิ่มมาตรการสง่เสริมให้หนว่ยงานของท่าน มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทางวินัยอย่างจริงจังเมื่อพบการทุจริต 

ตัวชี้วัด คะแนนเฉลี่ย ประเด็นท่ีต้องแก้ไข มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดท่ี 9  

การเปิดเผยข้อมูล  

 

 

87.88 

ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน

ที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และเพิ่มช่องทาง

ที่หลากหลายมากขึน้ 

มี ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลที่ เข้าถึ งง่าย  

ไม่ซับซ้อน มีช่องทางสื่อสารที่หลากหลาย  

เช่น การใช้งานระบบ UP DMS ,UP Mail, เว็บไซต,์ 

Facebook, Line  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร/

หัวหนา้ส านักงาน/หัวหน้า

งาน/นักวิชาการ

คอมพิวเตอร์ 

ตัวชี้วัดท่ี 10 

การป้องกันการทุจริต   

 

85.00 

1. ส่งเสริมให้มีการน าผลการตรวจสอบ

ของฝ่ ายตรวจสอบทั้ ง ภ าย ใ นและ

ภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการ

ท า ง าน  เ พื่ อ ป้ อ งกั น ก า รทุ จ ริ ต ใ น

หนว่ยงาน 

1. น าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ 

ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน น าเข้า 

ที่ประชุมคณะกรรมบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อ

น ามาวิเคราะห ์หาแนวทางปรับปรุงแก้ไข 

คณะกรรมบริหารความ

เสี่ยงและควบคุมภายใน

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

2. เพิ่มมาตรการส่งเสริมให้หน่วยงาน

ของท่าน มีการด าเนินการเฝ้าระวังการ

ทุจริต ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษ

ทางวินัยอย่างจริงจังเมื่อพบการทุจริต 

2. มีช่องทางการร้องเรียนและข้อเสนอแนะ 

และด าเนินกิจกรรมการรณรงค์ต่อต้ าน 

การทุจริต และมีคณะกรรมการจัดการเรื่อง

ร้องเรียนและข้อเสนอแนะ และขั้นตอนการ

จัดการข้อร้องเรียนอย่างชัดเจน 

คณะกรรมการจัดการเรื่อง

ร้องเรียนและข้อเสนอแนะ 

 


