
มาตรการ

ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ภายในหน่วยงาน

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จัดท าโดย งานนโยบายและแผน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

กันยายน 2564



1

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2564

คณะวิทยาศาสตร์ ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับ B



2 

 

คะแนนตามตัวชี้วัด 

คะแนน 75.11 ระดับผลการประเมิน : B 

กรอบประเมิน ลำดับ ตัวชี้วัด คะแนน 
ค่าเฉลี่ยกรอบ

ประเมิน 

IIT (30 คะแนน)  1 การปฏิบัติหน้าที่ 90.33 25.21 

2 การใชง้บประมาณ 80.62 

3 การใชอ้ำนาจ 87.61 

4 การใชท้รัพยสินของราชการ 81.8 

5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 79.74 

EIT (30 คะแนน)  6 คุณภาพการดำเนินงาน 94.44 28.23 

7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 94.83 

8 การปรับปรุงการทำงาน 93.01 

OIT (40 คะแนน) 9 การเปิดเผยข้อมูล 83.33 21.67 

10 การป้องกันการทุจริต 25 

 

ข้อเสนอแนะโดยรวมของคณะกรรมการประเมิน 

หน่วยงานพึงพจิารณาผลประเมินเพื่อนำไปสู่การพัฒนาในจุดที่ยังคงเป็นปัญหา โดยหากมี

การวางแผนแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คาดหมายได้ว่าหน่วยงานจะสามารถยกระดับการดำเนินงาน

ตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธิ์ผล รวมถึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา 

สร้างความไว้วางใจแก่สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป ทั้งนี้ ประเด็นที่ควรมีการเปิดเผย หรือ

บริหารจัดการใหด้ียิ่งขึน้ ได้แก่ 

1. เพิ่มมาตรการกำกับให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน

โดยไม่เลือกปฏิบัติ กำกับติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานว่ามีการติดต่อ ปฏิบัติงาน และ

ให้บริการแก่ประชาชนเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที ่กำหนด ให้ตรวจสอบว่าประเด็นการ

ปฏิบัติงานให้บริการแก่ผู ้อื ่นว่าเป็นไปตามขั ้นตอนหรือระยะเวลาที่กำหนดมากน้อยเพียงใด ให้

ตรวจสอบว่าบุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อ

ที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด ปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการให้มี

ความโปร่งใสมากขึ้น ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชน  ควรรับทราบอย่างชัดเจน

มากขึ้นเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง

พัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น เพิ่มการปรับปรุงวิธีการและ ขั้นตอนการ

ดำเนนิงาน/การให้บริการใหด้ีขึ้น ส่งเสริมการทำงานที่คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็น

หลัก 
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2. เพิ่มมาตรการกำกับติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการทำงานอย่าง

ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรอืบิดเบือนข้อมูล 

3. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ของหน่วยงานของท่านมากขึ้นและเพิ่มมาตรการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยจาก

ประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานให้ชัดเจนมากขึ้น ส่งเสริมให้หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้มีส่วน

ร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเพิ่มการให้สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน เพิ่มกลไก

กำกับให้หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่า และไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์

ที่ตัง้ไว้ 

4. เพิ่มกลไกกำกับหน่วยงานของท่าน โดยใหม้ีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหา พัสดุ และการ

ตรวจรับพัสดุที่โปร่งใสตรวจสอบได้ ไม่เอือ้ประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง  

5. พึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาพฤติกรรมการมุ ่งเน้นผลสำเร็จของงาน การให้

ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว และความพร้อมรับผิดรับชอบหากความผิดพลาดเกิดจาก

ตนเองของบุคลากรในหน่วยงานของท่านมากขึ้น 

6. ส่งเสริมใหม้ีการมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จาก ผูบ้ังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 

7. ส่งเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่าง

ถูกต้อง 

8. พัฒนากระบวนการการคัดเลือกผู้เข้ารับ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้

ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม 

9. เพิ่มการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับขั ้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของ

ราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงาน

ของท่านในการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพิ่มการกำกับติดตาม ถ้ามีการขอยืมทรัพย์สินของ

ราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ต้องมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง เพิ่ม

มาตรการกำกับดูแลและตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำ ไปใช้

ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรอืพวกพ้อง 

10. แก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่านอย่างจริงจัง 

11. สร้างช่องทางการร้องเรียน การติดตามผลการร้องเรียน และสร้างความมั่นใจในการ

จัดการการทุจรติ ตลอดจนปกป้องผูก้ระทำการรอ้งเรียน  

12. ส่งเสริมให้มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั ้งภายในและภายนอก

หน่วยงาน ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

13. เพิ ่มมาตรการส่งเสริมให้หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 

ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทางวินัยอย่างจริงจังเมื่อพบการทุจริต 

14. ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และเพิ่มช่องทางที่

หลากหลายมากขึ้น 
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จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดังกล่าวจึงนำผล การวิเคราะห์มากำหนดเป็นมาตรการและแนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการ

ส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงานได้นำไปปรับปรุงกระบวนการ ดังนี้ 

 

ผลการประเมิน แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

(Internal Integrity and Transparency : IIT) 

ผลการประเมิน ตัวชี้วัดที่ 1 การประปฏิบัติหน้าที่ I1-I6 (คะแนนรวม 90.33) 

ผลการประเมิน ตัวชี้วัดที่ 1 การประปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ พบว่า

คะแนนอยู่ในระดับ 90.33 ผ่านเกณฑ์การประเมิน แต่ยังพบว่ามีบางข้อคำถามที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่

กำหนด 85 คะแนนขึน้ไป คือ I1,I2,I3 ดังนัน้สิ่งที่ควรตอ้งปรับปรุง คือ 

 1. ควรปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม  

2. หน่วยงานควรมีคู่มือการให้บริการ คู่มือการปฏิบัติงาน มีผังขั้นตอนการให้บริการ การ

ปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเผยแพร่แก่ผู้มารับบริการและสาธารณะชนผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่าง ๆ 

เช่น คู่มือการดำเนินการขอทุนวิจัย คู่มือการบริการวิชาการ คู่มือนิสิต คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น  

3. มีกระบวนการรับเรื่อง ส่งเรื่องตามลำดับงานมาก่อนหลังและเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  

4. ดำเนนิการตามแผนปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย คณะ หน่วยงานตามเป้าหมายที่กำหนดเพื่อ

มุ่งผลสำเร็จตาม KPI และมีการตดิตามประเมินผลเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนา  

5. รักษามาตรฐานในการให้บริการในด้านต่าง ๆ เช่น การบริการด้านการเรียนการสอนนิสิต 

การให้บริการ ด้านวิจัย การบริการวิชาการ การบริการดา้นการเบิกจ่ายเงนิ เป็นต้น  

 

ลำดับ  รายละเอียดหัวข้อประเมนิ  คะแนน มาตรการ 

I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการ

แก่ผูม้าติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนีม้ากน้อย

เพียงใด  

- โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด  

- โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  

84.06 1. กำหนดขั้นตอนการ

ให้บริการหรือการ

ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 

และปฏิบัติต่อผูม้ารับ

บริการตามขั้นตอน

อย่างเท่าเทียม 

2. จัดทำคู่มือการ

ให้บริการ 

I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติ/ใหบ้ริการแก่

ผูม้าติดต่อทั่วๆ ไป กับผูม้าติดต่อที่รูจ้ักเป็นส่วนตัว

เท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด  

84.18 

I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการ

ปฏิบัติงานตามประเด็นดังต่อไปนี ้อย่างไร  

81.38 
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ลำดับ  รายละเอียดหัวข้อประเมนิ  คะแนน มาตรการ 

- มุ่งผลสำเร็จของงาน  

- ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว  

- พร้อมรับผิดชอบ หากความผดิพลาดเกิดจาก

ตนเอง  

I4 บุคลกรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่ง

ดังต่อไปนี ้จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการ

ปฏิบัติงาน การอนุมัต ิอนุญาต หรอืให้บริการ 

หรอืไม่  

- เงิน  

- ทรัพย์สิน  

- ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การ

ลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น  

97.70 

I5 

 

ในช่วงเทศกาลหรอืวาระสำคัญต่าง ๆ ตาม

ขนบธรรมเนยีม ประเพณี บุคลากรในหน่วยงาน

ของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี ้นอกเหนอืจากการ

รับโดยธรรมจรรยา หรอืไม่  

- เงิน  

- ทรัพย์สิน  

- ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การ

ลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น  

98.47 

I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่ง

ดังต่อไปนี ้แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อ

สร้างความสัมพันธ์ที่ดแีละคาดหวังให้มีการตอบ

แทนในอนาคต หรอืไม่  

- เงิน  

- ทรัพย์สิน  

- ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การ

ลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น  

96.17 
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ผลการประเมิน ตัวชี้วัดที่ 2 การใชง้บประมาณ I7-I12 (คะแนนรวม 80.62) 

ผลการประเมินพบว่า ตัวช้ีวัดที่ 2 การใชง้บประมาณ ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ 

พบว่าคะแนนอยู่ในระดับ 80.62 ต่ำกว่าเกณฑ์การประเมิน แต่ยังพบว่ามีบางขอ้คำถามที่ยังไม่ผ่าน

เกณฑ์ที่กำหนด 85 คะแนนขึน้ไป คอื I7,I8,I12 ดังนัน้สิ่งที่ควรต้องปรับปรุง คือ 

1. การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงาน 

2. เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงาน มสี่วนร่วมในการตรวจสอบการใชจ้่ายงบประมาณ 

3. ควรมกีารกำกับติดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตาม พรบ.จัดซือ้จัดจา้ง 

ลำดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ คะแนน มาตรการ 

I7 ท่านรูเ้กี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

66.58 1. คณะเผยแพร่แผนการใช้

จ่ายงบประมาณให้บุคลากร

ภายในส่วนงาน/หน่วยงานได้

รับทราบและจัดใหม้ีช่องทาง

ในการตรวจสอบการใชจ้่าย

งบประมาณของหน่วยงาน 

2.พัฒนาระบบงบประมาณ

ให้มกีารเปิดเผยข้อมูลและ

สร้างการมสี่วนร่วมใน

กระบวนการงบประมาณ

ของทุกหน่วยงานตั้งแต่เริ่ม

จัดทำคำของบประมาณ

จนถึงการใช้งบประมาณและ

ประเมินผลการใช้

งบประมาณ 

3. เพิ่มช่องทางให้สามารถ

ตรวจสอบ/แสดงความ

คิดเห็น แจ้งเบาะแสเมื่อ

พบว่ากระบวนการ

งบประมาณหรอืมีการใช้

จ่ายงบประมาณที่ส่อถึงการ

ทุจรติ ยกตัวอย่างเช่น 

ช่องทางออนไลน์ Web 

board,กล่องขอ้ความถาม-

ตอบ เป็นต้น 

I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนงึถึง

ประเด็นดังต่อไปนี ้มากน้อยเพียงใด 

- คุ้มค่า 

- ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตัง้ไว้ 

79.47 

I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อ

ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรอืพวกพ้อง มากน้อย

เพียงใด 

86.73 

I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงนิที่

เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

หรอืค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 

92.35 

I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซือ้จัดจา้ง/การจัดหา

พัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี ้

มากน้อยเพียงใด 

- โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

- เอือ้ประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 

85.46 

I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสใหท้่าน มีส่วนร่วมใน

การตรวจสอบการใชจ้่ายงบประมาณ ตามประเด็น

ดังต่อไปนี ้มากน้อยเพียงใด 

- สอบถาม 

- ทักท้วง 

- ร้องเรียน 

73.13 
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ผลการประเมิน ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอ้ำนาจ I13-I18 (คะแนนรวม 87.61) 

ผลการประเมินพบว่า ตัวช้ีวัดที่ 3 การใชอ้ำนาจ ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ พบว่า

คะแนนอยู่ในระดับ 87.61 ผ่านเกณฑ์การประเมิน แต่ยังพบว่ามีบางข้อคำถามที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่

กำหนด 85 คะแนนขึ้นไป คือ I13,I14,I15 ดังนัน้สิ่งที่ควรตอ้งปรับปรุง คือ 

1. การกำหนดค่างานใหชั้ดเจนและเป็นธรรม 

2. มอบกองการเจ้าหน้าที่จัดทำระเบียบข้อบังคับการทำค่างาน 

3. พัฒนาบุคลากร 

ลำดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ คะแนน มาตรการ 

I13 ผูบ้ังคับบัญชาของท่าน มอบหมายงานแก่ท่านอย่าง

เป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

80.36 กำหนดแนวทางการ

ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน

และปฏิบัติต่อบุคลากร

ภายในอย่างเป็นธรรม

ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตามระดับ

คุณภาพของผลงาน 

I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับ

คุณภาพของผลงาน มากน้อยเพียงใด 

79.34 

I15 ผูบ้ังคับบัญชาของท่าน มกีารคัดเลือกผู้เข้ารับการ

ฝกึอบรม การศกึษาดูงาน หรอืการให้ทุนการศกึษา 

อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

80.36 

I16 ผูบ้ังคับบัญชาของท่าน มกีารสั่งการใหท้่านทำธุระ

ส่วนตัวของผูบ้ังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 

96.94 

I17 ผูบ้ังคับบัญชาของท่าน มกีารสั่งการใหท้่านทำในสิ่ง

ที่ไม่ถูกต้องหรอืมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อย

เพียงใด 

97.70 

I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มี

ลักษณะดังต่อไปนี ้มากน้อยเพียงใด 

- ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ 

- มีการซื้อขายตำแหน่ง 

- เอือ้ประโยชน์ให้กลุ่มหรอืพวกพ้อง 

90.99 
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ผลการประเมิน ตัวชี้วัดที่ 4 การใชท้รัพย์สินของราชการ I19-I24 (คะแนนรวม 81.80) 

ผลการประเมินพบว่า ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 

6 ข้อ พบว่าคะแนนอยู่ในระดับ 81.80 ผ่านเกณฑ์การประเมิน แต่ยังพบว่ามีบางข้อคำถามที่ยังไม่ผ่าน

เกณฑ์ที่กำหนด 85 คะแนนขึน้ไป คอื I20,I21,I23,I24 ดังนัน้สิ่งที่ควรตอ้งปรับปรุง คือ 

1. จัดทำขัน้ตอนการขออนุญาตการใช้ทรัพย์สินของราชการ 

ลำดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ คะแนน มาตรการ 

I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สิน

ของราชการไปเป็นของส่วนตัว หรอืนำไปให้กลุ่ม

หรอืพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

94.13 แจ้งขั้นตอนการขอ

อนุญาตเพื่อยมื

ทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัยไปใช้

ปฏิบัติงานให้รับทราบ

อย่างทั่วถึงและกำกับ

ดูแลตรวจสอบการใช้

ทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัยอย่าง

สม่ำเสมอ 

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ

ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความ

สะดวก มากน้อยเพียงใด 

69.90 

I21 กรณีที่ตอ้งมกีารขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้

ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขอ

อนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

79.34 

I22 บุคคลภายนอกหรอืภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สิน

ของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง 

จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

94.9 

I23 ท่านรูแ้นวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับ

การใชท้รัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อย

เพียงใด 

73.47 

I24 หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบ

การใชท้รัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ใหม้ีการ

นำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรอืพวกพ้อง มาก

น้อยเพียงใด 

79.08 

 

ผลการประเมิน ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต I25-I30 (คะแนนรวม 79.74) 

ผลการประเมินพบว่า ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจรติ ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 

ข้อ พบว่าคะแนนอยู่ในระดับ 79.74 ต่ำกว่าเกณฑ์การประเมิน แต่ยังพบว่ามีบางข้อคำถามที่ยังไม่ผ่าน

เกณฑ์ที่กำหนด 85 คะแนนขึน้ไป คอื I27,I28,I29,I30 ดังนัน้สิ่งที่ควรต้องปรับปรุง คอื 

1. การรับรู้ของบุคลากรในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่มาจากนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

และแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพื่อใหเ้กิดการแก้ไขปัญหายังไม่

เกิดประสทิธิภาพและนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมได้ 
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2. ผูบ้ริหารสูงสุดต้องให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริต และต่อต้านการทุจริตอย่าง

จรงิจัง 

3. การประเมินประสทิธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน 

4. การสร้างความเชื่อม่ันให้บุคลากรภายใน ในการรอ้งเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริต 

ลำดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ คะแนน มาตรการ 

I25 ผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้

ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต มากน้อย

เพียงใด 

85.46 1. คณะจัดให้มีช่องทาง

เพื่อให้ผู้มสี่วนได้ส่วน

เสียภายในสามารถ

แจ้งเบาะแสอันควร

สงสัย โดยมีมาตรการ

คุ้มครองผู้ร้องเรียน 

ข้อมูลของผูร้้องเรียน

จะต้องถูกเก็บรักษาไว้

เป็นความลับ และมี

การตดิตามรายงาน

สามารถติดตามผล

การรอ้งเรียนได้ 

2. ผูบ้ริหารสูงสุดของ

หน่วยงานกล่าวแสดง

เจตจำนงสุจริตในการ

ประชุมประชาคม

พนักงาน 

I26 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการ ดังต่อไปนี ้

หรอืไม่ 

- ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริต

ในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 

- จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตของหน่วยงาน 

89.29 

I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการ

แก้ไข มากน้อยเพียงใด 

74.23 

I28 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการดังต่อไปนี ้ต่อ

การทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

- เฝ้าระวังการทุจริต 

- ตรวจสอบการทุจริต 

- ลงโทษทางวินัย 

77.55 

I29 หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบของ

ฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 

ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตใน

หน่วยงานมาก น้อยเพียงใด 

77.55 

I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่เกิดขึ้นใน

หน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็น

ดังต่อไปนี ้อย่างไร 

- สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก 

- สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ 

- มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา 

- มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มผีลกระทบต่อตนเอง 

74.36 
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ผลการประเมิน แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

(External Integrity and Transparency : EIT) 

ผลการประเมิน ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน E1-E5 (คะแนนรวม 94.44) 

ผลการประเมินพบว่า ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 5 

ข้อ พบว่าคะแนนอยู่ในระดับ 94.44 สูงกว่าเกณฑ์การประเมิน ดังนัน้สิ่งที่ควรพัฒนาในปีต่อไป คอื 

1. เผยแพร่ขั้นตอนการบริการให้สาธารณชนรับทราบอย่างชัดเจน 

2. พัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน โดยเปิดโอกาสใหผู้ร้ับบริการ ผู้มาติดต่อ

หรอืผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน การบริการให้เกิดความโปร่งใส 

3 มีการปรับปรุงวธิีการและขั้นตอนการทำงานให้ดีขึ้น 

ลำดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ คะแนน มาตรการ 

E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/

ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี ้มากน้อย

เพียงใด 

- โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด 

- โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 

93.56 1.ส่วนงาน/หน่วยงาน

ปฏิบัติต่อผู้มสี่วนได้

เสียภายนอกตาม

ขั้นตอนอย่างเท่าเทียม 

และจัดให้มีช่องทาง

การประเมนิความพึง

พอใจในการรับบริการ

หรอืการปฏิบัติงาน 

เพื่อนำผลการประเมิน

มาปรับปรุงการ

ให้บริการหรือการ

ปฏิบัติงานนั้น 

E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/

ให้บริการแก่ท่าน กับผูม้าติดต่ออื่น ๆ อย่างเท่า

เทียมกันมากน้อยเพียงใด 

93.93 

E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูล

เกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่าง

ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรอืบิดเบือนข้อมูล มาก

น้อยเพียงใด 

94.17 

E4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่

ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อร้องขอใหจ้่ายหรือใหส้ิ่ง

ดังต่อไปนี ้เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ 

อนุญาต หรอืให้บริการ หรือไม่ 

- เงิน 

- ทรัพย์สิน 

- ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การ

ลดราคา การให้ความบันเทิง เป็นต้น 

97.58 

E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มกีารดำเนินงาน โดย

คำนงึถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็น

หลัก มากน้อยเพียงใด 

92.96 
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ผลการประเมิน ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพในการสื่อสาร E6-I10 (คะแนนรวม 94.83) 

ผลการประเมินพบว่า ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพในการสื่อสาร ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 

5 ขอ้ พบว่าคะแนนอยู่ในระดับ 94.83 สูงกว่าเกณฑ์การประเมิน ดังนัน้สิ่งที่ควรพัฒนาในปีต่อไป คอื  

1. ควรพัฒนาการเผยแพร่ผลงานหรอืข้อมูลสาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย 

ไม่ซับซ้อนและมีช่องทางหลากหลาย  

 

ลำดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ คะแนน มาตรการ 

E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านตดิต่อ มี

ลักษณะดังต่อไปนี ้มากน้อยเพียงใด 

- เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 

- มีช่องทางหลากหลาย 

92.60 1.ส่วนงาน/หน่วยงาน 

เผยแพร่ผลงานหรือ

ข้อมูลที่สาธารณชน

ควรรับทราบอย่าง

ชัดเจน และจัดมี

ช่องทางการสื่อสาร

หลากหลาย เข้าถึงง่าย 

ไม่ซับซ้อน 

2.ส่วนงาน/หน่วยงาน 

ร่วมกันประชาสัมพันธ์

ให้ผู้มสี่วนได้เสีย

ภายนอกที่มารับ

บริการ เขา้ระบบ

ประเมิน ITAS ให้ได้

ตามจำนวนที่กำหนด 

E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรอื

ข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มาก

น้อยเพียงใด 

92.72 

E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มช่ีองทางรับฟังคำติชมหรอื

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ 

หรอืไม่ 

99.27 

E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการช้ีแจงและตอบคำถาม 

เมื่อมีขอ้กังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่าง

ชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

91.02 

E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผูม้าติดต่อ

ร้องเรียนการทุจริตของเจา้หนา้ที่ในหน่วยงาน

หรอืไม่ 

98.54 

 

ผลการประเมิน ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน E11-E15 (คะแนนรวม 93.01) 

ผลการประเมินพบว่า ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน ประกอบด้วยข้อคำถาม

จำนวน 5 ข้อ พบว่าคะแนนอยู่ในระดับ 93.01 สูงกว่าเกณฑ์การประเมิน ดังนั้นสิ่งที่ควรพัฒนาในปี

ต่อไป คอื 

1. พัฒนาการดำเนินงาน/การใหบ้ริการหน่วยงาน โดยเปิดโอกาสใหผู้ร้ับบริการ ผู้มาติดต่อหรือ

ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อปรับปรุงการดำเนนิงาน การให้บริการใหเ้กิดความโปร่งใส 
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ลำดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ คะแนน มาตรการ 

E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุง

คุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดขีึน้มาก

น้อยเพียงใด 

91.50 จัดให้มช่ีองทางการ

ประเมินความพึงพอใจ

ในการรับบริการหรือ

การปฏิบัติงาน เพื่อนำ

ผลการประเมินมา

ปรับปรุงการให้บริการ

หรอืการปฏิบัติงานนั้น 

E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มกีารปรับปรุงวธิีการและ

ขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น มากน้อย

เพียงใด 

91.50 

E13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ใน

การดำเนินงาน/การใหบ้ริการ ใหเ้กิดความสะดวก

รวดเร็วมากขึ้น หรอืไม่ 

99.27 

E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้

มาติดต่อ หรอืผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วม

ในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการ

ของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

89.81 

E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มกีารปรับปรุงการ

ดำเนนิงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น 

มากน้อยเพียงใด 

92.96 
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ผลการประเมิน การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 

(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 

 

ผลการประเมิน ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล O1-O33 (คะแนนรวม 83.33) 

ผลการประเมินพบว่า ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) 

พบว่าคะแนนอยู่ในระดับ 83.33 ผ่านเกณฑ์การประเมนิ 

ข้อเสนอแนะในปี พ.ศ.2564 

1. ลิงค์ไปยังเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโดยตรง โดยไม่ผ่านหนา้เว็บคณะ 

2. ไม่ได้รายงานข้อมูลดา้นผลความพึงพอใจ แต่เป็นการรายงานผลการประเมินบุคลากร 

3. การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี นอกจากระบุผลการใช้จ่ายงบประมาณ

แล้วควรมกีารวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เพื่อนำมาเป็นแนวทาง

ในการพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงานต่อไป 

4. หน่วยงานขาดรายละเอียดข้อมูล ยกตัวอย่างเช่น งบประมาณที่ใช้ ปัญหาอุปสรรค 

และข้อเสนอแนะ 

5. รายละเอียดข้อมูลไม่ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด ควรจัดให้มีข้อมูลตามเกณฑ์เป็นบริบท

ของหน่วยงาน เพื่อแสดงกระบวนการภายในหน่วยงานแก่ผูเ้กี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน 

6. มีแต่รูปภาพ ไม่มีรายละเอียดของเรื่องที่ชัดเจน  

7. ไม่ระบุ วัน เวลา ที่ชัดเจน  

8. ไม่ได้แสดงการเชื่อมโยงหรือแสดงให้เห็นการเข้าถึงข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์หลักของ

หน่วยงาน  

9. โครงการ/กิจกรรม ไม่ปรากฎอยู่หนา้เว็บไซต์หลัก ที่สามารถเข้าถึงขอ้มูลได้ง่าย 

ลำดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ คะแนน มาตรการ 

O1 โครงสรา้ง 83.33 - 

O2 ขอ้มูลผู้บริหาร - 

O3 อำนาจหน้าที่ - 

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือ

แผนพัฒนาหน่วยงาน 

- 

O5 ข้อมูลการติดต่อ - 

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - 

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ - 

O8 Q&A - 

O9 Social Network - 

O10 แผนดำเนินงานประจำปี - 
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ลำดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ คะแนน มาตรการ 

O11 รายงานการกำกับติดตามการ

ดำเนนิงานประจำปี รอบ 6 

เตือน 

- 

O12 รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปี 

- 

O13 คู่มือหรอืมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน 

- 

O14 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ 1. นำคู่มือมาแขวนไว้ในเว็บคณะวทิยาศาสตร์ 

และทำการอัพโหลด 

2. แขวนลิงค์ของคณะวิทยาศาสตร์ ใหม่ 

O15 ขอ้มูลเชงิสถิติการให้บริการ  

O16 รายงานผลการสำรวจความ

พึงพอใจการใหบ้ริการ 

ได้ปรับหัวข้อใหส้อดคล้องกับ ขอ้เสนอแนะ ซึ่ง

หลักฐานคือผลประเมินความพึงพอใจต่อการใช้

บริการของเจ้าหน้าที่สำนักงาน 

O17 E-Service - 

O18 แผนการใชจ้่ายงบประมาณ

ประจำปี 

- 

O19 รายงานการกำกับติดตามการ

ใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 

เดือน 

- 

O20 รายงานผลการใชจ้่าย

งบประมาณประจำปี 

ได้ปรับการรายงานผลการใช้จ่ายประจำปี

งบประมาณโดยมีการวเิคราะห์ปัญหา อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เพื่อ

นำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงาน

ของหน่วยงานต่อไป 

O21 แผนการจัดซื้อจัดจา้งหรอื

แผนการจัดหาพัสดุ 

- 

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการ

จัดซื้อ จัดจ้างหรอืการจัดหา

พัสดุ 

- 

O23 สรุปผลการจัดซือ้จัดจ้างหรือ

การจัดหาพัสดุรายเดือน 
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ลำดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ คะแนน มาตรการ 

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจา้ง

หรอืการจัดหาพัสดุประจำปี 

ได้ปรับการรายงานผลการจัดซือ้จัดจา้งหรอื

การจัดหาพัสดุประจำปี โดยระบุงบประมาณที่

ใช้ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากร

บุคคล 

- 

O26 การดำเนินการตามนโยบาย

การบริหารทรัพยากรบุคคล 

- 

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

- 

O28 รายงานผลการบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประจำปี 

- 

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง

ร้องเรียนการทุจริต 

ได้ปรับข้อมูลหลักฐานประกอบด้วย 

- คู่มือแนวทางการจัดการข้อร้องเรียน-

มหาวิทยาลัยพะเยา 

- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรอ้งเรียน-คณะ

วิทยาศาสตร์-ประจำปี-2564 

O30 ช่องทางแจงเรื่องร้องเรียนการ

ทุจรติ 

- 

O31 ข้อมูลเชิงสถิตเิรื่องรอ้งเรียน

การทุจริตประจำปี 

- 

O32 ช่องทางการรับฟังความ

คิดเห็น 

- 

O33 การเปิดโอกาสใหเ้กิดการมี

ส่วนร่วม 

1. เพิ่มข้อและรายละเอียดการจัดกิจกรรม 

2. เพิ่มวันที่ - เวลา 

3. นำรูปภาพการประชุม/การจัดกิจกรรม ขึ้น

เว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ 
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ผลการประเมิน ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต O34-O43 (คะแนนรวม 25.00) 

 ผลการประเมินพบว่า ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชีว้ัดย่อย (10 

ข้อมูล) พบว่าคะแนนอยู่ในระดับ 25.00 ไม่ผ่านการประเมิน 

 ข้อเสนอแนะในปี พ.ศ. 2564 

1. ควรจัดทำเป็นประกาศให้ชัดเจน  

2. มีแต่รูปภาพ ไม่มีรายละเอียดของเรื่องที่ชัดเจน ไม่ระบุ วัน เวลา ที่ชัดเจน  

3. ไม่ได้แสดงการเชื่อมโยงหรือแสดงให้เห็นการเข้าถึงขอ้มูลผ่านหน้าเว็บไซต์หลักของ

หน่วยงาน  

4. โครงการ/กิจกรรม ไม่ปรากฎอยู่หน้าเว็บไซต์หลัก ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ไม่ได้แสดง

การเชื่อมโยงหรอืแสดงให้เห็นการเข้าถึงขอ้มูลผ่านหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ที่

สามารถเข้าถึงขอ้มูลได้ง่าย 

5. ควรจัดเก็บข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ทางหนา้เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน และไม่

ซับซ้อน 

6. หน่วยงานไม่ได้แสดงรายละเอียดการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมฯประจำปี พ.ศ. 

2563 ให้ครบทั้ง 3 แบบ คือ 1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 2) แบบ

วัดการรับรู้ของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 3) การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

 

ลำดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ คะแนน มาตรการ 

O34 เจตจำนงสุจริตของผูบ้ริหาร  จัดทำเป็นประกาศให้ชัดเจนและนำลงในเวบไซต์ 

O35 การมสี่วนร่วมของผูบ้ริหาร นำรูปภาพหรอืกิจกรรมพร้อมทั้งอธิบาย

รายละเอียดและนำลงเว็บไซต์ 

O36 การประเมนิความเสี่ยงการ

ทุจรติ ประจำปี 

ดำเนนิการตรวจสอบลิงค์ของระบบ ITA ของ

คณะวทิยาศาสตร์  

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการ 

ความเสี่ยงการทุจริต 

จะดำเนินการตรวจสอบกิจกรรมใหส้อดคล้อง

กับมาตรการหรอืการ 

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรม

องค์กร 

นำรูปภาพหรอืกิจกรรมพร้อมทั้งอธิบาย

รายละเอียดและนำลงเว็บไซต์ 

O39 แผนปฏิบัติการปองกันการ

ทุจรติ 

จะดำเนินการปรับข้อมูลให้เข้าถึงในเว็บไซต์

คณะวทิยาศาสตร์ให้ง่ายกว่า 

เดิม 

O40 รายงานการกำกับติดตามการ

ดำเนนิการป้องกันการทุจริต 

รอบ 6 เดอืน 

จะดำเนินการปรับข้อมูลให้เข้าถึงในเว็บไซต์

คณะวทิยาศาสตร์ให้ง่ายกว่า 
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ลำดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ คะแนน มาตรการ 

O41 รายงานผลการดำเนินการ

ป้องกัน การทุจริตประจำปี 

จะดำเนินการปรับข้อมูลให้เข้าถึงในเว็บไซต์

คณะวทิยาศาสตร์ให้ง่ายกว่า 

O42 มาตรการสงเสริมคุณธรรม

และความโปร่งใสภายใน

หน่วยงาน 

1. จะดำเนินการปรับข้อมูลใหเ้ข้าถึงในเว็บไซต์

คณะวทิยาศาสตร์ให้ง่าย 

กว่าเดิม 

2.จัดทำรายงานผลการดำเนินการให้ครอบคลุม

ทั้ง 3 แบบ 

O43 การดำเนินการตามมาตรการ

ส่งเสริมคุณธรรมและความ

โปร่งใสภายในหนว่ยงาน 

1. จะดำเนินการปรับข้อมูลใหเ้ข้าถึงในเว็บไซต์

คณะวทิยาศาสตร์ให้ง่าย 

กว่าเดิม 

2.จัดทำรายงานผลการดำเนินการให้ครอบคลุม

ทั้ง 3 แบบ 

 


