


 

ค ำน ำ 
 ตามที่สภามหาวิทยาลยัมหิดลในการประชุมครัง้ที่ 567 เมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2564
เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยมหิดลน าเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  
มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยด้านธรรมาภิบาลตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวทิยาลยัมหดิล ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ซึ่งไดเ้ริม่ด าเนินงานมาตัง้แต่ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565  

 ดังนัน้ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมหิดลมีแนวทางการเนินการตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
ที่ชัดเจน เหมาะสม และเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นมหาวิทยาลัยจึงได้จัดท าคู่มือการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลยัมหิดล ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 ฉบับน้ีขึ้นเพื่อให้ส่วนงานต่าง ๆ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาด้านคุณธรรม 
 ความโปร่งใส และการด าเนินงานที่สอดคล้องตามหลกัธรรมาภิบาล โดยได้รบัอนุญาตจาก
ส านักงาน ป.ป.ช. ในการน าเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครฐัมาใช ้และไดม้กีารปรบัปรุงเกณฑก์ารประเมนิใหเ้หมาะสมกบับรบิทของ
มหาวิทยาลัยยิ่งขึ้น โดยคู่มือฉบับน้ีได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อน
ยทุธศาสตรด์า้นธรรมภบิาลในการประชุม ครัง้ที ่3/2565 เมื่อวนัที ่11 ตุลาคม 2565 

 สุดท้ายน้ี มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร ับความร่วมมือจากส่วนงาน  
และหน่วยงานต่าง ๆ ในการที่จะร่วมมือกันส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน 
ส่วนงานและหน่วยงานของตนอันจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยมหิดลบรรลุตามเป้าหมาย 
ทีก่ าหนดไวใ้นยทุธศาสตร ์ 

 

คณะกรรมการขบัเคลื่อนยทุธศาสตรด์า้นธรรมภบิาล 
มหาวทิยาลยัมหดิล 
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1. ความเปน็มา 
ส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้พฒันำเครื่องมอืกำรประเมนิเชงิบวกเพื่อเป็นมำตรกำรป้องกนักำรทุจรติ

และเป็นกลไกในกำรสรำ้งควำมตระหนักให้ส่วนงำนหรอืหน่วยงำนภำครฐัมกีำรด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใส
และมคีุณธรรมโดยใชช้ื่อว่ำ “กำรประเมนิคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส่วนงำนหรอื
หน่วยงำนภำครฐั (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ”  โดยเริม่ด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2556 จนถงึปัจจุบนัและมกีำรขยำยขอบเขตพรอ้มทัง้พฒันำใหม้ปีระสทิธภิำพมำกยิง่ขึน้ตำมล ำดบั
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มกรำคม 2561 เห็นชอบให้ส่วนงำนหรือหน่วยงำนภำครัฐ 
ทุกส่วนงำนหรอืหน่วยงำนให้ควำมร่วมมอืและเข้ำร่วมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของส่วนงำนหรือหน่วยงำนภำครัฐ โดยใช้แนวทำงและเครื่องมือกำรประเมินตำมที่ 
ส ำนักงำน ป.ป.ช. ก ำหนด ทัง้นี้ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติประเด็นที่ 21 กำรต่อต้ำนกำรทุจรติ 
และประพฤตมิชิอบ (พ.ศ. 2561 - 2580) ไดน้ ำผลกำรประเมนิ ITA ไปก ำหนดเป็นตวัชีว้ดัและค่ำเป้ำหมำย
ของแผนแม่บทฯ โดยในระยะแรก (พ.ศ. 2561 - 2565) ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยให้ส่วนงำนหรอืหน่วยงำน
ภำครฐัมผีลกำรประเมนิผ่ำนเกณฑ ์(85 คะแนนขึน้ไป) ไมน้่อยกว่ำรอ้ยละ 80 

ในส่ วนของมหำวิทยำลัยมหิดลได้ ให้ควำมส ำคัญกับกำรด ำ เนินงำนตำมพันธกิจ 
ให้มปีระสิทธิภำพ ประสิทธิผล โปร่งใส และเป็นไปตำมหลกัธรรมำภิบำล เพื่อมุ่งวิสยัทศัน์กำรเป็น
มหำวิทยำลัยระดับโลกโดยวำงแนวทำงกำรขับเคลื่ อนธรรมำภิบำลไว้ในแผนยุทธศำสตร์
มหำวทิยำลยัมหดิล ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4.1 มหำวิทยำลัยจะต้องมีผลประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของส่วนงำนหรือหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA)  
อยู่ในระดบัสูง โดยระยะที่ 1 (พ.ศ.2561 - 2565) จะต้องได้ 85 คะแนนขึน้ไป และระยะที่ 2 เป็นต้นไป 
(พ.ศ. 2566 - 2580) จะตอ้งได ้95 คะแนนขึน้ไป 

ยุทธศาสตร์ท่ี  4.2 มหำวิทยำลัยจะต้องมีธรรมำภิบำลอย่ำงทัว่ถึงทัง้มหำวิทยำลัย  
โดยส่วนงำนและหน่วยงำนต่ำง ๆ ในสงักดัของมหำวทิยำลยัจะต้องพฒันำกำรด ำเนินงำนดำ้นธรรมำภบิำล  
แบ่งเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561 - 2565) ไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 80 ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 
2570) ไมน้่อยกว่ำรอ้ยละ 90 ระยะที ่3 - 4 (พ.ศ. 2571 - 2580) ไมน้่อยกว่ำ รอ้ยละ 100 

กอปรกบัสภำมหำวทิยำลยัมหดิลในกำรประชุมครัง้ที ่567 เมือ่วนัที ่27 เมษำยน 2564 ไดเ้หน็ชอบ
ใหม้หำวทิยำลยัน ำเกณฑก์ำรประเมนิคุณธรรมและควำมโปร่งใส ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครฐั 
( Integrity and Transparency Assessment: ITA) มำเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำน 
ดำ้นธรรมำภบิำลของส่วนงำน ตำมยุทธศำสตรท์ี ่4.2 ซึง่เริม่ด ำเนินงำนตัง้แต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
จนถึงปัจจุบัน จึงเป็นที่มำของโครงกำรนี้  คือ “โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของมหาวิทยาลยัมหิดล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” 
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2. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิ 
กำรประเมนิคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลยัมหิดล ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2566 ก ำหนดกรอบแนวทำงทีค่ ำนึงถงึกำรเกบ็ขอ้มลูอยำ่งรอบดำ้นและหลำกหลำยมติิ
กำรก ำหนดระเบยีบวธิกีำรประเมนิผลเป็นไปตำมหลกักำรทำงสถติแิละทำงวชิำกำรตำมแนวทำงของ
ส ำนักงำน ป.ป.ช. เพื่อให้ผลกำรประเมนิสำมำรถสะท้อนสุขภำวะขององค์กรในด้ำนคุณธรรมและ  
ควำมโปรง่ใสไดอ้ยำ่งแทจ้รงิ โดยมกีำรเกบ็ขอ้มลูจำก 3 ส่วน ดงันี้ 

 ส่วนท่ี 1 การเกบ็ข้อมลูจากบคุลากรภายในส่วนงานหรือหน่วยงาน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) โดยเปิดโอกำสให้บุคลำกรทุกระดบัที่ปฏบิตัิงำนมำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 
ได้มโีอกำสสะท้อนและแสดงควำมคิดเห็นต่อคุณธรรมและควำมโปร่งใสของส่วนงำนหรอืหน่วยงำน
ตนเอง โดยสอบถำมกำรรบัรูแ้ละควำมคดิเหน็ใน 5 ตวัชีว้ดั ไดแ้ก่ 
    ตวัช้ีวดัท่ี 1 การปฏิบติัหน้าท่ี 
    ตวัช้ีวดัท่ี 2 การใช้งบประมาณ 
    ตวัช้ีวดัท่ี 3 การใช้อ านาจ 
    ตวัช้ีวดัท่ี 4 การใช้ทรพัยสิ์น 
    ตวัช้ีวดัท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

 ส่วนท่ี 2 การเกบ็ข้อมูลจากจากบุคคลภายนอกซ่ึงเป็นผู้รบับริการหรือผู้มาติดต่อ (External 
Integrity and Transparency Assessment: EIT) โดยเปิดโอกำสให้ผู้รบับริกำรหรือผู้ติดต่อส่วนงำน 
ได้มโีอกำสสะท้อนและแสดงควำมคิดเห็นต่อกำรด ำเนินงำนของส่วนงำนโดยสอบถำมกำรรบัรู้และ 
ควำมคดิเหน็ใน3 ตวัชีว้ดั ไดแ้ก่ 
    ตวัช้ีวดัท่ี 6 คณุภาพการด าเนินงาน 
    ตวัช้ีวดัท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร 
    ตวัช้ีวดัท่ี 8 การปรบัปรงุระบบการท างาน 

 ส่วนท่ี 3 การวดัการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) เป็นกำรตรวจสอบระดบักำรเปิดเผยขอ้มูลที่เผยแพร่ไว้ทำงหน้ำเวบ็ไซต์หลกัของ
หรอืหน่วยงำน โดยมคีณะที่ปรกึษำกำรประเมนิของมหำวิทยำลยัในฐำนะผู้เชี่ยวชำญและคนกลำง  
(third party) เป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลและให้คะแนนพร้อมข้อเสนอแนะตำมหลกัเกณฑ์กำรประเมินที่
ก ำหนดซึง่แบ่งออกเป็น 2 ตวัชีว้ดั ไดแ้ก่ 
    ตวัช้ีวดัท่ี 9 การเปิดเผยข้อมลู 
    ตวัชีว้ดัยอ่ยที ่9.1 ขอ้มลูพืน้ฐำน 
     ตวัชีว้ดัยอ่ยที ่9.2 กำรบรหิำรงำน 
     ตวัชีว้ดัยอ่ยที ่9.3 กำรบรหิำรเงนิงบประมำณ 
     ตวัชีว้ดัยอ่ยที ่9.4 กำรบรหิำรและพฒันำทรพัยำกรบุคคล 
     ตวัชีว้ดัยอ่ยที ่9.5 กำรส่งเสรมิควำมโปรง่ใส 
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   ตวัช้ีวดัท่ี 10 การป้องกนัการทุจริต 
     ตวัชีว้ดัยอ่ยที ่10.1 กำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกนักำรทุจรติ 
     ตวัชีว้ดัยอ่ยที ่10.2 มำตรกำรภำยในเพื่อป้องกนักำรทุจรติ 
 
 ส ำหรบักำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยมหิดล 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566 มหำวทิยำลยัก ำหนดให้ส่วนงำนหรอืหน่วยงำนจะต้องรบักำรประเมนิ 
ทัง้ 3 ส่วน ซึง่เป็นไปตำมขอ้ตกลงกำรปฏบิตังิำนของส่วนงำน (Performance Agreement : PA) 

อย่ำงไรก็ตำมมหำวทิยำลยัมไิด้ก ำหนดให้ผลกำรประเมนิเป็นตวัชี้วดัขอ้ตกลงกำรปฏบิตัิงำน  
แต่ก ำหนดให้ส่วนงำนหรอืหน่วยงำนจะต้องรบักำรประเมนิทัง้ 3 ส่วน จงึจะถอืว่ำเป็นไปตำมขอ้ตกลง 
กำรปฏบิตังิำน 
 

3. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิ 
3.1 แบบวดั IIT 
 แบบวดักำรรบัรูข้องผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีภำยใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : 
IIT) เป็นแบบวดัทีใ่หผู้ต้อบเลอืกตวัเลอืกค ำตอบตำมกำรรบัรูข้องตนเอง มวีตัถุประสงคเ์พื่อเกบ็ขอ้มลูจำก
ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีภำยในซึง่เป็นบุคลำกรของส่วนงำนหรอืหน่วยงำน เป็นกำรประเมนิระดบักำรรบัรูข้อง 
ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีภำยในทีม่ต่ีอส่วนงำนหรอืหน่วยงำนของตนเองใน 5 ตวัชีว้ดั ไดแ้ก่ ตวัชีว้ดักำรปฏบิตัิ
หน้ำที ่ตวัชีว้ดักำรใชง้บประมำณ ตวัชีว้ดักำรใชอ้ ำนำจ ตวัชีว้ดักำรใชท้รพัยส์นิของรำชกำร และตวัชีว้ดั
กำรแกไ้ขปัญหำกำรทุจรติ (รำยละเอยีดตำมภำคผนวก ก) 
 3.1.1 กลุ่มตวัอย่างแบบวดั IIT 
 กำรก ำหนดขนำดกลุ่มตวัอย่ำงขัน้ต ่ำ จ ำนวนรอ้ยละ 10 ของจ ำนวนผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีภำยใน 
แต่จะต้องมจี ำนวนไม่น้อยกว่ำ 30 ตวัอย่ำง กรณีส่วนงำนหรอืหน่วยงำนมผีู้มสี่วนได้ส่วนเสยีภำยใน
จ ำนวนน้อยกว่ำ 30 คน ใหเ้กบ็ขอ้มลูจำกผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีภำยในทัง้หมด กรณสี่วนงำนหรอืหน่วยงำน
ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีภำยในจ ำนวนมำกกว่ำ 4,000 คน ใหเ้กบ็ขอ้มลูจำกผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีภำยในไม่น้อย
กว่ำ 400 ตวัอยำ่ง 
 3.1.2 รายละเอียดตวัช้ีวดัของแบบวดั IIT 
 ตวัช้ีวดัท่ี 1 การปฏิบติัหน้าท่ี  เป็นตวัชี้วดัที่มวีตัถุประสงค์เพื่อประเมนิกำรรบัรูข้องบุคลำกร
ภำยในส่วนงำนต่อกำรปฏบิตังิำนของบุคลำกรอื่นในส่วนงำนของตนเอง ในประเดน็ที่เกี่ยวขอ้งกบักำร
ปฏิบัติงำนโดยยึดหลักตำมมำตรฐำน มีควำมโปร่งใส ปฏิบัติงำนหรือด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนและ
ระยะเวลำที่ก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครดัและจะต้องเป็นไปอย่ำงเท่ำเทยีมกนัไม่ว่ำจะเป็นผู้มำตดิต่อทัว่ไป
หรอืผู้มำตดิต่อที่รูจ้กักนัเป็นกำรส่วนตวัรวมไปถงึกำรปฏบิตังิำนอย่ำงมุ่งมัน่ เต็มควำมสำมำรถ และมี
ควำมรบัผดิชอบต่องำนในหน้ำที่ที่รบัผดิชอบซึง่ลว้นถอืเป็นลกัษณะกำรปฏบิตัหิน้ำทีใ่นฐำนะเจำ้หน้ำที่
ของรฐัอย่ำงมคีุณธรรม นอกจำกนี้ ยงัประเมนิกำรรบัรูใ้นประเดน็ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัพฤตกิรรมกำรเรยีกรบั
เงนิ ทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์อื่นใดของบุคลำกรอื่นในหน่วยงำนทัง้ในกรณีที่แลกกบักำรปฏบิตัิหน้ำที่ 
และในกรณชี่วงเทศกำลหรอืวำระส ำคญัต่ำง ๆ ตำมขนบธรรมเนียม ประเพณ ีหรอืแมแ้ต่กรณกีำรใหเ้งนิ 
ทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์อื่น ๆ ต่อบุคคลภำยนอกซึง่ถอืเป็นควำมเสีย่งทีอ่ำจจะก่อใหเ้กดิกำรรบัสนิบนได้
ในอนำคต 
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  ตวัช้ีวดัท่ี 2 การใช้งบประมาณ เป็นตวัชีว้ดัทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อประเมนิกำรรบัรูข้องบุคลำกร
ภำยใน หน่วยงำนต่อกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ของหน่วยงำนของตนเอง ในประเดน็ที่เกี่ยวขอ้งกบักำรใช้
จ่ำยเงนิงบประมำณ นับตัง้แต่กำรจดัท ำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีและเผยแพร่อย่ำงโปร่งใส  
ไปจนถงึลกัษณะกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนอย่ำงคุ้มค่ำ เป็นไปตำมวตัถุประสงค ์และไม่เอื้อ
ประโยชน์แก่ตนเองหรอืพวกพ้อง กำรเบกิจ่ำยเงนิของบุคลำกรภำยในในเรื่องต่ำง ๆ เช่น ค่ำท ำงำน
ล่วงเวลำ ค่ำวสัดุอุปกรณ์ หรอืค่ำเดนิทำง ฯลฯ ตลอดจน กระบวนกำรจดัซือ้จดัจำ้งและกำรตรวจรบัพสัดุ
ดว้ย นอกจำกนี้ ยงัใหค้วำมส ำคญักบักำรเปิดโอกำสใหบุ้คลำกรภำยใน มสี่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนตนเองได้ ตวัชี้วดัที่  2 กำรใช้งบประมำณ ประกอบด้วยข้อค ำถำม
จ ำนวน 6 ขอ้ 
  ตวัช้ีวดัท่ี 3 การใช้อ านาจ เป็นตัวชี้วดัที่มวีตัถุประสงค์เพื่อประเมนิกำรรบัรู้ของบุคลำกร
ภำยในหน่วยงำนต่อกำรใชอ้ ำนำจของผูบ้งัคบับญัชำของตน ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรมอบหมำยงำน 
กำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน กำรคดัเลอืกบุคลำกรเพื่อใหส้ทิธปิระโยชน์ต่ำง ๆ ซึง่จะต้องเป็นไปอย่ำง
เป็นธรรมและไม่เลอืกปฏบิตั ิรวมไปถึงกำรใช้อ ำนำจสัง่กำรให้ผู้ใต้บงัคบับญัชำท ำในธุระส่วนตวัของ
ผู้บงัคบับญัชำหรอืท ำในสิง่ที่ไม่ถูกต้อง นอกจำกนี้ยงัประเมนิเกี่ยวกบักระบวนกำรบรหิำรงำนบุคคลที่
อำจเกดิกำรแทรกแซงจำกผูม้อี ำนำจ กำรซือ้ขำยต ำแหน่ง หรอืกำรเอือ้ผลประโยชน์ใหก้ลุ่มหรอืพวกพอ้ง 
ตวัชีว้ดัที ่3 กำรใชอ้ ำนำจ ประกอบดว้ยขอ้ค ำถำมจ ำนวน 6 ขอ้  
 ตวัช้ีวดัท่ี 4 การใช้ทรพัยสิ์นของราชการ เป็นตวัชีว้ดัทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อประเมนิกำรรบัรูข้อง
บุคลำกรภำยในหน่วยงำนต่อกำรใช้ทรพัย์สนิของรำชกำร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของ
บุคลำกรภำยใน ในกำรน ำทรพัย์สินของรำชกำรของหน่วยงำนไปเป็นของตนเองหรอืน ำไปให้ผู้อื่น  
และพฤตกิรรมในกำรขอยมืทรพัยส์นิของรำชกำร ทัง้กำรยมืโดยบุคลำกรภำยในหน่วยงำนและกำรยมื
โดยบุคลำกรภำยนอกหน่วยงำน ซึ่งส่วนงำนหรอืหน่วยงำนจะต้องมกีระบวนกำรในกำรขออนุญำตที่
ชดัเจนและสะดวก นอกจำกนี้ส่วนงำนหรอืหน่วยงำนจะต้องมกีำรจดัท ำแนวทำงปฏบิตัเิกี่ยวกบักำรใช้
ทรพัยส์นิของรำชกำรที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลำกรภำยในได้รบัทรำบและน ำไปปฏบิตั ิรวมไปถงึ
ส่วนงำนหรอืหน่วยงำนจะต้องมกีำรก ำกบัดูและตรวจสอบกำรใช้ทรพัยส์นิของรำชกำรดว้ย ตวัชีว้ดัที ่4 
กำรใชท้รพัยส์นิของรำชกำร ประกอบดว้ยขอ้ค ำถำมจ ำนวน 6 ขอ้  
 ตวัช้ีวดัท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต เป็นตวัชีว้ดัทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อประเมนิกำรรบัรู้ของ
บุคลำกรภำยในหน่วยงำนต่อกำรแกไ้ขปัญหำกำรทุจรติ ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรใหค้วำมส ำคญัของ
ผูบ้รหิำรสูงสุดในกำรต่อตำ้นกำรทุจรติอย่ำงจรงิจงั โดยหน่วยงำนจะต้องทบทวนนโยบำยที่เกี่ยวขอ้งกบั
กำรป้องกนักำรทุจรติในหน่วยงำนใหม้ปีระสทิธภิำพ และจดัท ำแผนงำนดำ้นกำรป้องกนัและปรำบปรำม
กำรทุจริตของหน่วยงำน เพื่อให้เกิดกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตได้อย่ำงเป็นรูปธรรม  รวมไปถึง 
กำรประเมนิเกี่ยวกบัประสทิธภิำพกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจรติของหน่วยงำน ที่จะต้องท ำให้กำรทุจรติ 
ในหน่วยงำนลดลงหรอืไม่มเีลย และจะต้องสรำ้งควำมเชื่อมัน่ใหบุ้คลำกรภำยใน ในกำรรอ้งเรยีนเมื่อพบ
เหน็กำรทุจรติภำยในหน่วยงำนดว้ย นอกจำกนี้ หน่วยงำนจะต้องมกีระบวนกำรเฝ้ำระวงัตรวจสอบกำร
ทุจรติภำยในหน่วยงำน รวมถงึกำรน ำผลกำรตรวจสอบของฝ่ำยตรวจสอบ จำกทัง้ภำยในและภำยนอก
หน่วยงำนไปปรับปรุงกำรท ำงำนเพื่อป้องกันกำรทุจริต  ตัวชี้ว ัดที่ 5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต
ประกอบดว้ยขอ้ค ำถำมจ ำนวน 6 ขอ้ 
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3.2 แบบวดั EIT 
แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External Integrity and Transparency 

Assessment: EIT) เป็นแบบวดัที่ให้ผู้ตอบเลอืกตวัเลอืกค ำตอบตำมกำรรบัรูข้องตนเองมวีตัถุประสงค์
เพื่อเก็บขอ้มูลจำกผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีภำยนอกซึ่งเป็น นักศกึษำ ผู้รบับรกิำรหรอืผู้มำตดิต่อ ตลอดจน
ผูป่้วย โดยเป็นกำรประเมนิระดบักำรรบัรูข้องผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีภำยนอกทีม่ต่ีอส่วนงำนหรอืหน่วยงำน
ใน 3 ตวัชี้วดั ได้แก่ ตวัชี้วดัคุณภำพกำรด ำเนินงำน ตวัชี้วดัประสทิธภิำพกำรสื่อสำร และตวัชี้วดักำร
ปรบัปรงุระบบกำรท ำงำน (รำยละเอยีดตำมภำคผนวก ข) 

3.2.1 กลุ่มตวัอย่างแบบวดั EIT 
 กำรก ำหนดขนำดกลุ่มตวัอย่ำงขัน้ต ่ำ จ ำนวนรอ้ยละ 10 ของจ ำนวนผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีภำยนอก 
แต่จะตอ้งมจี ำนวนไมน้่อยกว่ำ 30 ตวัอยำ่ง กรณหีน่วยงำนมผีูม้สี่วนไดส้ว่นเสยีภำยนอกจ ำนวนน้อยกว่ำ 
30 คน ให้เก็บข้อมูลจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกทัง้หมด กรณีหน่วยงำนมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภำยนอกจ ำนวนมำกกว่ำ 4,000 คน ให้เก็บข้อมูลจำกผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 400 
ตวัอยำ่ง 

3.2.2 รายละเอียดตวัช้ีวดัของแบบวดั EIT 
ตวัช้ีวดัท่ี 6 คุณภาพการด าเนินงาน เป็นตวัชี้วดัที่มวีตัถุประสงค์เพื่อประเมนิกำรรบัรู้ของ

ผู้รบับรกิำร ผู้มำตดิต่อ หรอืผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีของหน่วยงำนต่อคุณภำพกำรด ำเนินงำน ในประเดน็ที่
เกี่ยวขอ้งกบักำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องเจำ้หน้ำที ่โดยยดึหลกัตำมมำตรฐำน ขัน้ตอน และระยะเวลำทีก่ ำหนด
ไว้อย่ำง เคร่งครดั และจะต้องเป็นไปอย่ำงเท่ำเทยีมกนัไม่เลอืกปฏบิตั ิรวมถงึจะต้องให้ขอ้มูลเกี่ยวกบั
กำรด ำเนินกำร / ให้บรกิำรของหน่วยงำนแก่ผู้รบับรกิำร ผู้มำติดต่อ หรอืผู้มสี่วนได้ส่วนเสียอย่ำง
ตรงไปตรงมำไม่ปิดบงัหรอื บิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงกำรปฏิบตัิหน้ำที่อย่ำงมคีุณธรรม และยงั
ประเมนิกำรรบัรูเ้กีย่วกบัประสบกำรณ์ ตรงในกำรถูกเจำ้หน้ำทีเ่รยีกรบัเงนิ ทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์อื่น ๆ 
เพื่อแลกกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วย นอกจำกนี้  ยงัประเมินกำรรบัรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนและกำร
ด ำเนินงำนในภำพรวมของหน่วยงำน ที่จะต้องค ำนึงถงึ ประโยชน์ของประชำชนและส่วนรวมเป็นหลกั 
ไม่มีกำรเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใด กลุ่มหนึ่ง ตัวชี้ว ัดที่ 6 คุณภำพกำร
ด ำเนินงำน ประกอบดว้ยขอ้ค ำถำมจ ำนวน 5 ขอ้ 

ตวัช้ีวดัท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร เป็นตวัชี้วดัที่มวีตัถุประสงค์เพื่อประเมนิกำรรบัรู้ของ
ผู้รบับรกิำร ผู้มำตดิต่อ หรอืผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีของหน่วยงำนต่อประสทิธภิำพกำรสื่อสำรในประเดน็ที่
เกี่ยวขอ้งกบักำรเผยแพร่ขอ้มลูของหน่วยงำนในเรื่องต่ำง ๆ ต่อสำธำรณชน ผ่ำนช่องทำงทีห่ลำกหลำย 
สำมำรถเขำ้ถงึ ไดง้่ำย และไม่ซบัซอ้น โดยขอ้มลูทีเ่ผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบนั โดยเฉพำะ
อย่ำงยิง่ผลกำรด ำเนินงำน ของหน่วยงำนและข้อมูลที่สำธำรณชนควรรบัทรำบ รวมถึงกำรจดัให้มี
ช่องทำงใหผู้ร้บับรกิำร ผูม้ำตดิต่อ หรอืผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี สำมำรถส่งค ำตชิมหรอืควำมคดิเหน็เกี่ยวกบั
กำรด ำเนินงำน/กำรให้บรกิำร และมกีำรชี้แจงในกรณีที่มขี้อกังวลสงสยัได้อย่ำงชดัเจน นอกจำกนี้  
ยงัประเมนิกำรรบัรูเ้กี่ยวกบักำรจดัใหม้ชี่องทำงใหผู้ม้ำตดิต่อสำมำรถรอ้งเรยีนกำรทุจรติของเจำ้หน้ำทีใ่น
หน่วยงำนด้วย ซึ่งสะท้อนถึงกำรสื่อสำรกับผู้รบับริกำร ผู้มำติดต่อ หรอืผู้มสี่วนได้ส่วนเสียอย่ำงมี
ประสทิธภิำพ ตวัชีว้ดัที ่7 ประสทิธภิำพกำรสื่อสำร ประเดน็ส ำรวจ ประกอบดว้ยขอ้ค ำถำมจ ำนวน 5 ขอ้ 

ตวัช้ีวดัท่ี 8 การปรบัปรงุระบบการท างาน เป็นตวัชี้วดัที่มวีตัถุประสงค์เพื่อประเมนิกำรรบัรู้
ของผู้รบับรกิำร ผู้มำติดต่อ หรอืผู้มสี่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำนต่อกำรปรบัปรุงระบบกำรท ำงำน  
ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรปรบัปรงุพฒันำหน่วยงำน ทัง้กำรปฏบิตังิำนของเจำ้หน้ำทีแ่ละกระบวนกำร



6 
 

 

ท ำงำนของหน่วยงำนให้ดยีิง่ขึ้นรวมไปถึงกำรน ำเทคโนโลยมีำใช้ในกำรด ำเนินงำนเพื่อให้เกิดควำม
สะดวกรวดเร็วมำกยิง่ขึ้น โดยควรมกีระบวนกำรเปิดโอกำสให้ผู้รบับรกิำรหรอืผู้มำติดต่อ  เข้ำมำม ี
ส่วนร่วมในกำรปรบัปรุงพฒันำกำรด ำเนินงำนเพื่อให้สอดคล้องกบัควำมต้องกำรด้วย ทัง้นี้ นอกจำก
หน่วยงำนจะต้องปรบัปรุงพฒันำกำรด ำเนินงำนให้ดขีึน้แลว้ ยงัควรให้ควำมส ำคญักบักำรปรบัปรุงกำร
ด ำเนินงำนใหม้คีวำมโปร่งใสมำกขึน้อกีดว้ย ตวัชีว้ดัที ่8 กำรปรบัปรุงระบบกำรท ำงำน ประกอบดว้ยขอ้
ค ำถำมจ ำนวน 5 ขอ้ 

 
3.3 แบบวดั OIT 

แบบวดักำรเปิดเผยขอ้มลูสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 
เป็นแบบวดัทีใ่หผู้ต้อบเลอืกตอบมหีรอืไม่มกีำรเปิดเผยขอ้มลูพรอ้มทัง้ระบุ URL เพื่อเชื่อมโยงไปสู่แหล่ง
ทีอ่ยูข่องกำรเปิดเผยขอ้มลู และระบคุ ำอธบิำยเพิม่เตมิประกอบค ำตอบ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อเกบ็ขอ้มลู
จำกเวบ็ไซต์ของส่วนงำนหรอืหน่วยงำน โดยเป็นกำรประเมนิระดบักำรเปิดเผยขอ้มลูต่อสำธำรณะของ
หน่วยงำนเพื่อให้ประชำชนสำมำรถเขำ้ถงึขอ้มูลในเวบ็ไซต์หลกัของหน่วยงำนไดใ้น 2 ตวัชีว้ดั ไดแ้ก่ 
ตัวชี้ว ัดกำรเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย 5 ตัวชี้ว ัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐำน กำรบริหำรงำน  
กำรบรหิำรเงนิงบประมำณ กำรบรหิำรและพฒันำทรพัยำกรบุคคล และกำรส่งเสรมิควำมโปร่งใส)  
และตวัชี้วดักำรป้องกนักำรทุจรติ (ประกอบด้วย 2 ตวัชี้วดัย่อย ได้แก่ กำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกัน 
กำรทุจรติ และมำตรกำรภำยในเพื่อป้องกนักำรทุจรติ) 

3.3.1 วิธีการรายงานข้อมลูตามแบบวดั OIT 
ส่วนงำนหรอืหน่วยงำนจะต้องรำยงำนขอ้มลูตำมแบบวดั OIT ซึง่ผ่ำนควำมเหน็ชอบจำกผู้บรหิำร

สูงสุด และส่งให้มหำวิทยำลัยภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดในปฏิทินกำรประเมินจำกนัน้มหำวิทยำลัย 
จะแต่งตัง้คณะทีป่รกึษำกำรประเมนิเพื่อมำตรวจสอบกำรเปิดเผยขอ้มลูตำมแบบวดั OIT โดยตรวจสอบจำก
ค ำตอบและ URL และพจิำรณำใหค้ะแนนโดยอ้ำงองิตำมควำมครบถ้วนขององคป์ระกอบตำมหลกัเกณฑท์ี่
ก ำหนดในแต่ละประเดน็กำรประเมนิ  ทัง้นี้ มหำวทิยำลยัก ำหนดใหใ้ชแ้บบวดั OIT ตำมภำคผนวก ค 

3.3.2 เง่ือนไขทัว่ไปของการด าเนินการในแบบวดั OIT 
(1) เวบ็ไซต ์หมำยถงึ เวบ็ไซตห์ลกัของส่วนงำนหรอืหน่วยงำนทีใ่ชใ้นกำรสื่อสำรต่อสำธำรณะ 
(2) โดยทัว่ไปแล้วส่วนงำนหรอืหน่วยงำนจะต้องรกัษำและคงสภำพเว็บไซต์หลกัให้สำธำรณชน

สำมำรถเข้ำถึงได้ทุกช่วงเวลำ อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีเกิดเหตุจ ำเป็นทำงเทคนิคท ำให้เว็บไซต์หลักไม่
สำมำรถเข้ำถึงได้ชัว่ครำว ส่วนงำนหรอืหน่วยงำนจะต้องแก้ไขให้สำมำรถเข้ำถึงได้โดยเร็วและภำยใน
ระยะเวลำทีก่ ำหนด 

(3) กำรตรวจสอบกำรเปิดเผยข้อมูล จะพจิำรณำจำกควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงข้อมูลได้ของ
ประชำชนทัว่ไป ดงันัน้ ส่วนงำนหรอืหน่วยงำนจะต้องอธบิำยให้ชดัเจนว่ำขอ้มูลเปิดเผยอยู่ในต ำแหน่งใด 
บนเวบ็ไซต์ของหน่วยงำนและประชำชนทัว่ไปสำมำรถเขำ้ถงึได้อย่ำงไร โดยเฉพำะกรณีรำยงำนขอ้มูลใน
แบบวดั OIT ในลกัษณะไฟล ์PDF ลกัษณะ Google Drive และลกัษณะ Home page 

(4) กำรใหบ้รกิำร หมำยถงึ กำรใหบ้รกิำรตำมอ ำนำจหน้ำทีห่รอืภำรกจิ หำกส่วนงำนหรอืหน่วยงำน
ใดมกีำรปฏบิตังิำนหรอืกำรใหบ้รกิำรเป็นจ ำนวนมำก อำจมุ่งเน้นเผยแพร่กำรปฏบิตังิำนหรอืกำรใหบ้รกิำรที่
มคีวำมส ำคญัต่อภำรกจิ  
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(5) ปี พ.ศ. หมำยถึง ปีงบประมำณ พ.ศ. กรณีที่ส่วนงำนหรอืหน่วยงำนด ำเนินงำนในบำงข้อ  
โดยใช้ปีปฏิทินหรอืรอบปีอื่นซึ่งท ำให้ไม่สำมำรถตอบข้อค ำถำมที่เกี่ยวข้องกับกำรก ำกับติดตำมรอบ  
6 เดอืนใหใ้ชข้อ้มลูในรอบ 3 เดอืน ในกำรตอบขอ้ค ำถำม 

(6) กรณีทีส่่วนงำนหรอืหน่วยงำนไม่สำมำรถเปิดเผยขอ้มลูใดได ้เนื่องจำกมขีอ้จ ำกดัหรอืเหตุผล
ควำมจ ำเป็นท ำใหไ้ม่สำมำรถเผยแพร่ขอ้มูลตำมรำยละเอยีดทีก่ ำหนดไวใ้หอ้ธบิำยเหตุผลควำมจ ำเป็นมำ
อยำ่งละเอยีดโดยจะตอ้งมสีำเหตุดำ้นกฎหมำยหรอืขอ้จ ำกดัอนัสุดวสิยัประกอบกำรตอบ 

3.3.3 ตวัช้ีวดั 
ตวัช้ีวดัท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล เป็นตวัชี้วดัที่มวีตัถุประสงค์เพื่อประเมนิกำรเผยแพร่ขอ้มูลที่

เป็นปัจจุบนับนเวบ็ไซต์เพื่อเปิดเผยขอ้มลูต่ำง ๆ ของส่วนงำนและหน่วยงำนใหส้ำธำรณชนได้รบัทรำบ 
ใน 5 ประเดน็ คอื (1) ขอ้มลูพืน้ฐำน ไดแ้ก่ ขอ้มลูพืน้ฐำนข่ำวประชำสมัพนัธ ์และกำรปฏสิมัพนัธ์ขอ้มูล 
(2) กำรบริหำรงำน ได้แก่ แผนด ำเนินงำน กำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำร (3) กำรบริหำรเงิน
งบประมำณ ได้แก่ แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี และกำรจดัซื้อจดัจ้ำงหรือกำรจดัหำพสัดุ  
(4) กำรบรหิำรและพฒันำทรพัยำกรบุคคล ได้แก่ นโยบำยกำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล กำรด ำเนินกำร
ตำมนโยบำยกำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล แลพหลกัเกณฑก์ำรบรหิำรและพฒันำทรพัยำกรบุคคล และ (5) 
กำรส่งเสรมิควำมโปร่งใสในหน่วยงำน ได้แก่ กำรจดักำรเรื่องร้องเรยีนกำรทุจรติและประพฤติมชิอบ 
และกำรเปิดโอกำสใหเ้กดิกำรมสี่วนร่วม ซึง่กำรเผยแพร่ขอ้มลูในประเดน็ขำ้งต้นแสดงถงึควำมโปร่งใส 
ในกำรบริหำรงำนและกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ซึ่งตัวชี้ว ัดที่ 9 ประกอบด้วย 5 ตัวชี้ว ัดย่อย  
(33 ขอ้มลู) ดงันี้ 
 

ข้อ ข้อมลู องคป์ระกอบด้านข้อมลู 
ตวัช้ีวดัย่อยท่ี 9.1 ข้อมลูพื้นฐาน 

ขอ้มลูพืน้ฐำน 
O1 โครงสรำ้ง • แสดงแผนผงัแสดงโครงสรำ้งกำรแบ่งสว่นงำนหรอืหน่วยงำน 

• แสดงต ำแหน่งที่ส ำคัญและกำรแบ่งส่วนงำนหรือหน่วยงำนภำยใน 
ยกตวัอยำ่งเชน่ ส ำนกั กอง ศนูย ์ฝ่ำย สว่น กลุ่ม เป็นตน้ 

O2 ขอ้มลูผูบ้รหิำร • แสดงขอ้มลูของผูบ้รหิำรสงูสดุ และผูด้ ำรงต ำแหน่งทำงกำรบรหิำรของ
หน่วยงำน อยำ่งน้อยประกอบดว้ย ผูบ้รหิำรสงูสดุและรองผูบ้รหิำรสงูสดุ 
• แสดงขอ้มูล อย่ำงน้อยประกอบด้วย ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง รูปถ่ำย 
และชอ่งทำงกำรตดิต่อของผูบ้รหิำรแต่ละคน 

O3 อ ำนำจหน้ำที ่ • แสดงขอ้มลูพนัธกจิของสว่นงำนหรอืหน่วยงำน 
O4 แผนยทุธศำสตรห์รอื

แผนพฒันำหน่วยงำน 
• แสดงแผนกำรด ำเนินภำรกิจของส่วนงำนหรือหน่วยงำนที่มีระยะ
มำกกว่ำ 1 ปี 
• มขีอ้มลูรำยละเอยีดของแผนฯ อยำ่งน้อยประกอบดว้ย ยทุธศำสตรห์รอื
แนวทำง เป้ำหมำย และตวัชีว้ดั  
• เป็นแผนทีม่รีะยะเวลำบงัคบัใชค้รอบคลุมปี พ.ศ. 2566 

O5 ขอ้มลูกำรตดิต่อ • แสดงขอ้มลูกำรตดิต่อของสว่นงำนหรอืหน่วยงำน อยำ่งน้อยประกอบดว้ย 
o ทีอ่ยู ่
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ข้อ ข้อมลู องคป์ระกอบด้านข้อมลู 
o หมำยเลขโทรศพัท ์
o E-mail 
o แผนทีต่ัง้ 

O6 กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง • แสดงกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินงำนหรอืกำรปฏบิตัิงำนของ
สว่นงำนหรอืหน่วยงำน 

กำรประชำสมัพนัธ์ 
O7 ขำ่วประชำสมัพนัธ ์ • แสดงขอ้มูลข่ำวสำรต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินงำนตำมภำรกจิ

ของสว่นงำนหรอืหน่วยงำน 
• เป็นขอ้มลูขำ่วสำรทีเ่กดิขึน้ในปี พ.ศ. 2566 

กำรปฏสิมัพนัธข์อ้มลู 
O8 Q&A • แสดงต ำแหน่งบนเวบ็ไซตข์องสว่นงำนหรอืหน่วยงำนทีบุ่คคลภำยนอก

สำมำรถสอบถำมข้อมูลต่ำง ๆ ได้ ซึ่งสำมำรถสื่อสำรให้ค ำตอบกับ 
ผูส้อบถำมได ้โดยมลีกัษณะเป็นกำรสื่อสำรไดส้องทำง ทำงหน้ำเวบ็ไซต์
ของหน่วยงำน (Q&A) ยกตัวอย่ำงเช่น Web board, กล่องข้อควำม 
ถำม - ตอบ, Messenger Live Chat, Chatbot เป็นตน้ 

O9 Social Network • แสดงต ำแหน่งบนเว็บไซต์ของส่วนงำนหรือหน่วยงำนที่สำมำรถ
เชื่อมโยงไปยงัเครอืข่ำยสงัคมออนไลน์ของหน่วยงำน ยกตวัอย่ำงเช่น 
Facebook, Twitter, Instagram เป็นตน้  
ตวัช้ีวดัย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน 

กำรด ำเนินงำน 
O10 แผนด ำเนินงำนประจ ำปี • แสดงแผนกำรด ำเนินภำรกจิของสว่นงำนหรอืหน่วยงำนทีม่รีะยะ 1 ปี 

• มขีอ้มลูรำยละเอยีดของแผนฯ อย่ำงน้อยประกอบดว้ย  โครงกำรหรอื
กจิกรรม งบประมำณทีใ่ช ้ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร  
• เป็นแผนทีม่รีะยะเวลำบงัคบัใชใ้นปี พ.ศ. 2566 

O11 รำยงำนกำรก ำกบั
ตดิตำมกำรด ำเนินงำน
ประจ ำปี รอบ 6 เดอืน 

• แสดงควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนตำมแผนด ำเนินงำนประจ ำปี 
ในขอ้ O10 
• มีเนื้อหำหรือรำยละเอียดควำมก้ำวหน้ำ อย่ำงน้อยประกอบด้วย  
ควำมกำ้วหน้ำกำรด ำเนินกำรแต่ละโครงกำร/กจิกรรม และรำยละเอยีด
งบประมำณทีใ่ชด้ ำเนินงำน 
• สำมำรถจัดท ำข้อมูลเป็นแบบรำยเดือน หรือรำยไตรมำส หรือรำย 
6 เดอืน ทีม่ขีอ้มลูครอบคลุมในระยะเวลำ 6 เดอืนแรกของปี พ.ศ. 2566 

O12 รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนประจ ำปี 
 
 

• แสดงผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนด ำเนินงำนประจ ำปี 
• มีข้อมูลรำยละเอียดสรุปผลกำรด ำเนินงำน อย่ำงน้อยประกอบด้วย  
ผลกำรด ำเนินกำรโครงกำรหรอืกจิกรรม ผลกำรใชจ้่ำยงบประมำณปัญหำ 
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ข้อ ข้อมลู องคป์ระกอบด้านข้อมลู 
อปุสรรค และขอ้เสนอแนะ  
• เป็นรำยงำนผลของปี พ.ศ. 2565 

กำรปฏบิตังิำน 
O13 คูม่อืหรอืมำตรฐำนกำร

ปฏบิตังิำน 
• แสดงคู่มือหรือแนวทำงกำรปฏิบัติงำนที่ เจ้ำหน้ำที่ของส่วนงำน/
หน่วยงำนใชย้ดึถอืปฏบิตัใิหเ้ป็นมำตรฐำนเดยีวกนั 
• มขีอ้มูลรำยละเอยีดของกำรปฏบิตัิงำน อย่ำงน้อยประกอบด้วย เป็น
คู่มอืปฏบิตัภิำรกจิใด ส ำหรบัเจำ้หน้ำทีห่รอืพนักงำนต ำแหน่งใด ก ำหนด
วธิกีำรขัน้ตอนกำรปฏบิตัอิยำ่งไร 
• จะตอ้งมอียำ่งน้อย 1 คูม่อื 

กำรใหบ้รกิำร 
O14 คูม่อืหรอืมำตรฐำนกำร

ใหบ้รกิำร 
• แสดงคู่มือกำรให้บริกำรประชำชนหรือคู่มือแนวทำงกำรปฏิบัติที่
ผู้ร ับบริกำรหรือผู้มำติดต่อกับส่วนงำนหรือหน่วยงำนใช้เป็นข้อมูล  
ในกำรขอรบับรกิำรหรอืตดิต่อกบัหน่วยงำน 
• มขีอ้มลูรำยละเอยีดของกำรปฏบิตั ิอยำ่งน้อยประกอบดว้ย บรกิำรหรอื
ภำรกจิใด ก ำหนดวธิกีำรขัน้ตอนกำรใหบ้รกิำรหรอืกำรตดิต่ออยำ่งไร 
• สว่นงำนหรอืหน่วยงำนจะตอ้งเปิดเผยอยำ่งน้อย 1 คูม่อื 

O15 ขอ้มลูเชงิสถติกิำร
ใหบ้รกิำร 

• แสดงขอ้มลูสถติกิำรใหบ้รกิำรของสว่นงำนหรอืหน่วยงำน 
• สำมำรถจัดท ำข้อมูลเป็นแบบรำยเดือน หรือรำยไตรมำส หรือรำย  
6 เดอืน ทีม่ขีอ้มลูครอบคลุมในระยะเวลำ 6 เดอืนแรกของปี พ.ศ. 2566 

O16 รำยงำนผลกำรส ำรวจ
ควำมพงึพอใจกำร
ใหบ้รกิำร 

• แสดงผลส ำรวจควำมพงึพอใจกำรใหบ้รกิำรของสว่นงำนหรอืหน่วยงำน 
• เป็นรำยงำนผลของปี พ.ศ. 2565 

O17 E–Service • แสดงช่องทำงกำรใหบ้รกิำรขอ้มูลหรอืธุรกรรมทีส่อดคลอ้งกบัภำรกจิ
ของสว่นงำนหรอืหน่วยงำนผำ่นเครอืขำ่ยอนิเทอรเ์น็ต โดยผูข้อรบับรกิำร
ไมจ่ ำเป็นตอ้งเดนิทำงมำยงัสว่นงำนหรอืหน่วยงำน 
• สำมำรถเขำ้ถงึหรอืเชื่อมโยงไปยงัช่องทำงขำ้งตน้ไดจ้ำกเวบ็ไซต์หลกั
ของสว่นงำนหรอืหน่วยงำน 

ตวัช้ีวดัย่อยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
แผนกำรใชจ้่ำยงบประมำณประจ ำปี 
O18 แผนกำรใชจ้่ำย

งบประมำณประจ ำปี 
• แสดงแผนกำรใชจ้่ำยงบประมำณของสว่นงำนหรอืหน่วยงำนทีม่รีะยะ 1 ปี 
• มขีอ้มูลรำยละเอยีดของแผนฯ อย่ำงน้อยประกอบด้วย งบประมำณ
ตำมแหล่งทีไ่ดร้บักำรจดัสรร และงบประมำณตำมประเภทรำยกำรใชจ้่ำย 
• เป็นแผนทีม่รีะยะเวลำบงัคบัใชใ้นปี พ.ศ. 2566 
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ข้อ ข้อมลู องคป์ระกอบด้านข้อมลู 
O19 รำยงำนกำรก ำกบั

ตดิตำมกำรใชจ้่ำย
งบประมำณประจ ำปี 
รอบ 6 เดอืน 

• แสดงควำมกำ้วหน้ำในกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรใชจ้่ำยงบประมำณ
ประจ ำปีในขอ้ O18 
• มีข้อมูลรำยละเอียดควำมก้ำวหน้ำ  อย่ ำ ง น้อยประกอบด้วย 
ควำมกำ้วหน้ำกำรใชจ้่ำยงบประมำณ 
• สำมำรถจัดท ำข้อมูลเป็นแบบรำยเดือน หรือรำยไตรมำส หรือรำย 
6 เดอืน ทีม่ขีอ้มลูครอบคลุมในระยะเวลำ 6 เดอืนแรกของปี พ.ศ. 2566 

O20 รำยงำนผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณประจ ำปี 

• แสดงผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรใชจ้่ำยงบประมำณประจ ำปี 
• มขีอ้มลูรำยละเอยีดสรปุผลกำรใชจ้่ำยงบประมำณ อยำ่งน้อยประกอบดว้ย 
ผลกำรใชจ้่ำยงบประมำณ ปัญหำ อปุสรรค และขอ้เสนอแนะ  
• เป็นรำยงำนผลของปี พ.ศ. 2565 

กำรจดัซือ้จดัจำ้งหรอืกำรจดัหำพสัดุ 
O21 แผนกำรจดัซือ้จดัจำ้ง

หรอืแผนกำรจดัหำพสัด ุ
• แสดงแผนกำรจดัซือ้จดัจำ้งหรอืแผนกำรจดัหำพสัดุตำมทีส่่วนงำนหรอื
หน่วยงำนจะต้องด ำเนินกำรตำมพระรำชบญัญตัิกำรจดัซื้อจดัจ้ำงและ 
กำรบรหิำรพสัดุภำครฐั พ.ศ. 2560 
• เป็นขอ้มลูกำรจดัซือ้จดัจำ้งในปี พ.ศ. 2566 
* กรณีไม่มกีำรจดัจำ้งทีม่วีงเงนิเกนิ 5 แสนบำทหรอืกำรจดัจำ้งทีก่ฎหมำยไม่ไดก้ ำหนดให้
ต้องเผยแพร่แผนกำรจดัซื้อจดัจ้ำง ใหส้่วนงำนหรอืหน่วยงำนอธบิำยเพิม่เติมโดยละเอียด 
หรอืเผยแพร่ว่ำไมม่กีำรจดัซื้อจดัจำ้งในกรณดีงักล่ำว 

O22 ประกำศต่ำง ๆ เกีย่วกบั
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือ
กำรจดัหำพสัดุ 

• แสดงประกำศกำรจดัซื้อจดัจ้ำงตำมที่ส่วนงำนหรอืหน่วยงำนจะต้อง
ด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพสัดุ
ภำครฐั พ.ศ. 2560 ยกตวัอย่ำงเช่น ประกำศเชญิชวน ประกำศผลกำร
จดัซือ้จดัจำ้ง เป็นตน้  
• เป็นขอ้มลูกำรจดัซือ้จดัจำ้งในปี พ.ศ. 2566 

O23 สรปุผลกำรจดัซือ้จดั
จำ้งหรอืกำรจดัหำพสัดุ
รำยเดอืน 

• แสดงสรปุผลกำรจดัซือ้จดัจำ้งของสว่นงำนหรอืหน่วยงำน 
• มขีอ้มลูรำยละเอยีดผลกำรจดัซื้อจดัจำ้ง ยกตวัอยำ่งเชน่ งำนทีซ่ือ้หรอืจำ้ง 
วงเงนิทีซ่ื้อหรอืจ้ำง รำคำกลำง วธิกีำรซื้อหรอืจ้ำง รำยชื่อผูเ้สนอรำคำและ
รำคำทีเ่สนอ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลอืกและรำคำทีต่กลง เหตุผลทีค่ดัเลอืกโดยสรุป 
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำหรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง เป็นตน้ 
• เป็นขอ้มลูแบบรำยเดอืน ทีม่ขีอ้มลูครอบคลุมในระยะเวลำ 6 เดอืนแรก
ของปี พ.ศ. 2566 
*กรณีไมม่กีำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดอืนใดใหเ้ผยแพรว่่ำไมม่กีำรจดัซือ้จดัจำ้งในเดอืนนัน้ 

O24 รำยงำนผลกำรจดัซือ้จดั
จำ้งหรอืกำรจดัหำพสัดุ
ประจ ำปี 

• แสดงผลกำรจดัซือ้จดัจำ้งของสว่นงำนหรอืหน่วยงำน 
• มีข้อมูลรำยละเอียด อย่ำงน้อยประกอบด้วย งบประมำณที่ใช้ 
ในกำรจดัซือ้จดัจำ้ง ปัญหำ อปุสรรค และขอ้เสนอแนะ 
• เป็นรำยงำนผลของปี พ.ศ. 2565 
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ข้อ ข้อมลู องคป์ระกอบด้านข้อมลู 
ตวัช้ีวดัย่อยท่ี 9.4 การบริหารและพฒันาทรพัยากรบคุคล 

กำรบรหิำรและพฒันำทรพัยำกรบุคคล 
O25 นโยบำยกำรบรหิำร

ทรพัยำกรบุคคล 
• เป็นนโยบำยหรอืแผนกำรบรหิำรและพฒันำทรพัยำกรบุคคลที่ยงัใช้
บงัคบัในสว่นงำนหรอืหน่วยงำนในปี พ.ศ. 2566 
• แสดงนโยบำยของผู้บริหำรสูงสุด หรือแผนกำรบริหำรและพฒันำ
ทรพัยำกรบุคคลทีก่ ำหนดในนำมของสว่นงำนหรอืหน่วยงำน 

O26 กำรด ำเนินกำรตำม
นโยบำยกำรบรหิำร
ทรพัยำกรบุคคล 

• แสดงกำรด ำเนินกำรทีม่คีวำมสอดรบัตำมนโยบำยหรอืแผนกำรบรหิำร
และพฒันำทรพัยำกรบุคคลในขอ้ O25 
• เป็นกำรด ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2566 

O27 หลกัเกณฑก์ำรบรหิำร
และพฒันำทรพัยำกร
บุคคล 

แสดงหลักเกณฑ์กำรบริหำรและพฒันำทรพัยำกรบุคคลที่ยงัใช้บงัคบั 
ในสว่นงำนหรอืหน่วยงำนในปี พ.ศ. 2566 อยำ่งน้อยประกอบดว้ย 
• กำรสรรหำและคดัเลอืกบุคลำกร 
• กำรบรรจุและแต่งตัง้บุคลำกร 
• กำรพฒันำบุคลำกร 
• กำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนบุคลำกร 
• กำรใหค้ณุใหโ้ทษและกำรสรำ้งขวญัก ำลงัใจ 
* กรณีใชห้ลกัเกณฑ์กลำงของมหำวทิยำลยั ส่วนงำนหรอืหน่วยงำนสำมำรถน ำหลกัเกณฑ์
ดงักล่ำวเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของส่วนงำนหรอืหน่วยงำน 

O28 รำยงำนผลกำรบริหำร
และพัฒนำทรัพยำกร
บุคคลประจ ำปี 

• แสดงผลกำรบรหิำรและพฒันำทรพัยำกรบุคคล 
• มขีอ้มลูรำยละเอยีดของกำรด ำเนินกำร อยำ่งน้อยประกอบดว้ย ผลกำร
ด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล ปัญหำอุปสรรค และ
ขอ้เสนอแนะผลกำรวเิครำะหก์ำรบรหิำรและพฒันำทรพัยำกรบุคคล 
• เป็นรำยงำนผลของปี พ.ศ. 2565 
ตวัช้ีวดัย่อยท่ี 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 

กำรจดักำรเรือ่งรอ้งเรยีนกำรทจุรติและประพฤตมิชิอบ 
O29 แนวปฏิบัติกำรจัดกำร

เรื่องรอ้งเรยีนกำรทุจรติ
และประพฤตมิชิอบ 

• แสดงคู่มอืหรอืแนวทำงกำรด ำเนินกำรต่อเรื่องรอ้งเรยีนทีเ่กีย่วขอ้งกบั
กำรทจุรติและประพฤตมิชิอบของเจำ้หน้ำทีข่องสว่นงำนหรอืหน่วยงำน 
• มีข้อมูลรำยละเอียดของกำรปฏิบัติงำน อย่ำงน้อยประกอบด้วย  
รำยละเอียดวิธีกำรที่บุคคลภำยนอกจะท ำกำรร้องเรียน รำยละเอียด
ขัน้ตอนหรอืวธิกีำรในกำรจดักำรต่อเรื่องรอ้งเรยีน หน่วยงำนทีร่บัผดิชอบ 
และระยะเวลำด ำเนินกำร 

O30 ชอ่งทำงแจง้เรือ่ง
รอ้งเรยีนกำรทจุรติและ
ประพฤตมิชิอบ 

• แสดงช่องทำงทีบุ่คคลภำยนอกสำมำรถแจง้เรือ่งรอ้งเรยีนเกีย่วกบักำร
ทุจรติและประพฤตมิชิอบของเจำ้หน้ำทีข่องส่วนงำนหรอืหน่วยงำนผ่ำน
ทำงช่องทำงออนไลน์ของส่วนงำนหรอืหน่วยงำน โดยแยกต่ำงหำกจำก
ช่องทำงกำรร้องเรยีนเรื่องทัว่ไป เพื่อเป็นกำรคุ้มครองขอ้มูลของผูแ้จ้ง
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ข้อ ข้อมลู องคป์ระกอบด้านข้อมลู 
เบำะแสและเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวปฏบิตักิำรจดักำรเรื่องรอ้งเรยีนกำร
ทจุรติและประพฤตมิชิอบ 
• สำมำรถเขำ้ถงึหรอืเชื่อมโยงไปยงัช่องทำงขำ้งตน้ไดจ้ำกเวบ็ไซต์หลกั
ของสว่นงำนหรอืหน่วยงำน 

O31 ขอ้มลูเชงิสถติเิรือ่ง
รอ้งเรยีนกำรทจุรติและ
ประพฤตมิชิอบ 

• แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจำ้หน้ำทีข่องสว่นงำนหรอืหน่วยงำน 
• มขีอ้มลูควำมกำ้วหน้ำกำรจดักำรเรื่องรอ้งเรยีนกำรทุจรติและประพฤติ
มชิอบ อยำ่งน้อยประกอบดว้ย จ ำนวนเรือ่งรอ้งเรยีนทัง้หมด จ ำนวนเรื่อง
ทีด่ ำเนินกำรแลว้เสรจ็ และจ ำนวนเรือ่งทีอ่ยูร่ะหว่ำงด ำเนินกำร  
• สำมำรถจัดท ำข้อมูลเป็นแบบรำยเดือน หรือรำยไตรมำส หรือรำย 
6 เดอืน ทีม่ขีอ้มลูครอบคลุมในระยะเวลำ 6 เดอืนแรกของปี พ.ศ. 2566 
*กรณไีมม่เีรือ่งรอ้งเรยีนใหเ้ผยแพร่ว่ำไมม่เีรือ่งรอ้งเรยีน 

กำรเปิดโอกำสใหเ้กดิกำรมสีว่นรว่ม 
O32 ชอ่งทำงกำรรบัฟังควำม

คดิเหน็ 
• แสดงช่องทำงที่บุคคลภำยนอกสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นต่อกำร
ด ำเนินงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่หรือภำรกิจของส่วนงำนหรือหน่วยงำน 
ผำ่นทำงชอ่งทำงออนไลน์ 
• สำมำรถเขำ้ถงึหรอืเชื่อมโยงไปยงัช่องทำงขำ้งตน้ไดจ้ำกเวบ็ไซต์หลกั
ของสว่นงำนหรอืหน่วยงำน 

O33 กำรเปิดโอกำสใหเ้กดิ
กำรมสีว่นรว่ม 

• แสดงกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงถึงกำรเปิดโอกำสให้
บุคคลภำยนอกได้มสี่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกจิของส่วนงำน
หรอืหน่วยงำนตำมประกำศมหำวทิยำลยัมหดิล เรื่อง แนวทำงส่งเสรมิ
กำรมสีว่นรว่มของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี พ.ศ. 2565 
• เป็นกำรด ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2566 

 
ตวัช้ีวดัท่ี 10 การป้องกนัการทุจริต เป็นตวัชี้วดัทีม่วีตัถุประสงค์เพื่อประเมนิกำรเผยแพร่ข้อมูล 

ที่เป็นปัจจุบนับนเว็บไซต์ของส่วนงำนหรอืหน่วยงำน เพื่อเปิดเผยกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ของส่วนงำนหรอื
หน่วยงำนให้สำธำรณชนได้รบัทรำบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) กำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกนักำรทุจริต ได้แก่ 
เจตจ ำนงสุจรติของผูบ้รหิำร กำรประเมนิควำมเสีย่งเพื่อกำรป้องกนักำรทุจรติ กำรเสรมิสรำ้งวฒันธรรมองคก์ร 
และแผนปฏบิตักิำรป้องกนักำรทุจรติ และ (2) มำตรกำรภำยในเพื่อป้องกนักำรทุจรติ ไดแ้ก่ มำตรกำรภำยใน
เพื่อส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกนักำรทุจริต ซึ่งกำรเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้ำงต้นแสดงถึงกำรให้
ควำมส ำคญัต่อผลกำรประเมินเพื่อน ำไปสู่กำรจัดท ำมำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสภำยในส่วนงำนหรือ
หน่วยงำน และมกีำรก ำกบัติดตำมกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม ซึ่งตวัชี้วดัที่ 10 ประกอบด้วย 
2 ตวัชีว้ดัยอ่ย (10 ขอ้มลู) ดงันี้ 
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ข้อ ข้อมลู องคป์ระกอบด้านข้อมลู 
ตวัช้ีวดัย่อยท่ี 10.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกนัการทุจริต 

เจตจ ำนงสจุรติของผูบ้รหิำร 
O34 นโยบำยไมร่บัของขวญั 

(No Gift Policy) 
• แสดงนโยบำยว่ำผูบ้รหิำร เจ้ำหน้ำทีแ่ละบุคลำกรทุกคนจะต้อง
ไมม่กีำรรบัของขวญัในกำรปฏบิตัหิน้ำที ่(No Gift Policy) 
• ด ำเนินกำรโดยผูบ้รหิำรสงูสดุคนปัจจุบนั 
• เป็นกำรด ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2566 

O35 กำรมสีว่นรว่มของผูบ้รหิำร • แสดงกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงถึงกำรมีส่วนร่วม 
ของผูบ้รหิำรสงูสดุ 
• เป็นกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงกำรให้
ควำมส ำคญักับกำรปรับปรุง พัฒนำ และส่งเสริมส่วนงำนหรือ
หน่วยงำนดำ้นคณุธรรมและโปรง่ใส 
• เป็นกำรด ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2566 

กำรประเมนิควำมเสีย่งเพือ่ป้องกนักำรทจุรติ 
O36 กำรประเมินควำมเสี่ยงกำร

ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจ ำปี 

• แสดงผลกำรประเมินควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำนหรือ 
กำรปฏบิตัหิน้ำทีท่ีอ่ำจกอ่ใหเ้กดิกำรทจุรติและประพฤตมิชิอบ 
• มขีอ้มลูรำยละเอยีดของผลกำรประเมนิ อย่ำงน้อยประกอบดว้ย 
เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงและระดับของควำมเสี่ยง มำตรกำรและ 
กำรด ำเนินกำรในกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่ง 
• เป็นกำรด ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2566 

O37 กำรด ำเนินกำรเพือ่จดักำร
ควำมเสีย่งกำรทจุรติและ
ประพฤตมิชิอบ 

• แสดงกำรด ำเนินกำรหรอืกจิกรรมที่แสดงถึงกำรจดักำรควำม
เสีย่งในกรณีทีอ่ำจก่อใหเ้กดิกำรทุจรติและประพฤตมิชิอบของสว่น
งำนหรอืหน่วยงำน 
• เป็นกจิกรรมหรอืกำรด ำเนินกำรที่สอดคล้องกบัมำตรกำรหรอื
กำรด ำเนินกำรเพือ่บรหิำรจดักำรควำมเสีย่งตำมขอ้ O36 
• เป็นกำรด ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2566 

กำรเสรมิสรำ้งวฒันธรรมองคก์ร 
O38 กำรเสรมิสรำ้งวฒันธรรมองคก์ร 

ตำมขอ้บงัคบัมหำวทิยำลยัมหดิล 
ว่ำดว้ยประมวลจรยิธรรมของ
มหำวทิยำลยั พ.ศ. 2564 

• แสดงถงึกำรเสรมิสรำ้งวฒันธรรมองคก์รใหบุ้คลำกรของสว่นงำน
หรอืหน่วยงำนมทีศันคต ิคำ่นิยมในกำรปฏบิตังิำนอย่ำงซื่อสตัยส์ุจรติ 
มจีติส ำนึกทีด่ ีรบัผดิชอบต่อหน้ำที ่ตำมขอ้บงัคบัมหำวทิยำลยัมหดิล 
ว่ำดว้ยประมวลจรยิธรรมของมหำวทิยำลยั พ.ศ. 2564 
• เป็นกำรด ำเนินกำรทีส่ว่นงำนหรอืหน่วยงำนเป็นผูด้ ำเนินกำรเอง 
• เป็นกำรด ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2566 
 
 



14 
 

 

ข้อ ข้อมลู องคป์ระกอบด้านข้อมลู 
แผนป้องกนักำรทจุรติ 
O39 แผนปฏบิตักิำรป้องกนั 

กำรทจุรติ 
• แสดงแผนปฏบิตักิำรทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนักำรทุจรติหรอื
พฒันำดำ้นคณุธรรมและควำมโปรง่ใสของสว่นงำนหรอืหน่วยงำน 
• มขีอ้มลูรำยละเอยีดของแผนฯอยำ่งน้อยประกอบดว้ย  โครงกำร/
กจิกรรม งบประมำณ และชว่งเวลำด ำเนินกำร 
• เป็นแผนทีม่รีะยะเวลำบงัคบัใชค้รอบคลุมปี พ.ศ. 2566 

O40 รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำร
ด ำเนินกำรป้องกันกำรทุจริต
ประจ ำปี รอบ 6 เดอืน 

• แสดงควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร
ป้องกนักำรทจุรติตำมขอ้ O39 
• มีข้อมูลรำยละเอียดควำมก้ำวหน้ำ อย่ำงน้อยประกอบด้วย 
ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินกำรแต่ละโครงกำร/กิจกรรมและ
รำยละเอยีดงบประมำณทีใ่ชด้ ำเนินงำน 
• สำมำรถจดัท ำขอ้มูลเป็นแบบรำยเดือน หรอืรำยไตรมำส หรอื
รำย 6 เดอืน ทีม่ขีอ้มูลครอบคลุมในระยะเวลำ 6 เดอืนแรกของปี 
พ.ศ. 2566 

O41 รำยงำนผลกำรด ำเนนิกำร
ป้องกนักำรทจุรติประจ ำปี 

• แสดงผลกำรด ำเนนิงำนตำมแผนปฏบิตักิำรป้องกนักำรทจุรติ 
• มขีอ้มลูรำยละเอยีดสรปุผลกำรด ำเนินกำร อยำ่งน้อย
ประกอบดว้ย ผลกำรด ำเนนิกำรโครงกำรหรอืกจิกรรม  
ผลกำรใชจ้่ำยงบประมำณ ปัญหำ อปุสรรค และขอ้เสนอแนะ  
• เป็นรำยงำนผลของปี พ.ศ. 2565 

ตวัช้ีวดัย่อย 10.2 มาตรการภายในเพ่ือป้องกนัการทุจริต 
มำตรกำรสง่เสรมิควำมโปรง่ใสและป้องกนักำรทจุรติภำยในสว่นงำนหรอืหน่วยงำน 
O42 มำตรกำรสง่เสรมิคณุธรรมและ

ควำมโปรง่ใสภำยในสว่นงำน
หรอืหน่วยงำน 

• แสดงกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมนิคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ในกำรด ำเนินงำนของสว่นงำนหรอืหน่วยงำนในปี พ.ศ. 2565 

• มขีอ้มลูรำยละเอยีดกำรวเิครำะห ์อยำ่งน้อยประกอบดว้ย 
ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดย
เร่งด่วนประเดน็ทีจ่ะตอ้งพฒันำใหด้ขี ึน้ ทีม่คีวำมสอดคลอ้งกบั
ผลกำรประเมนิฯ  

• มกีำรก ำหนดแนวทำงกำรน ำผลกำรวเิครำะหไ์ปสูก่ำรปฏบิตัหิรอื
มำตรกำรเพื่อขบัเคลื่อนกำรส่งเสรมิคุณธรรมและควำมโปรง่ใส
ภำยในส่วนงำนหรอืหน่วยงำนให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตำมผล 
กำรวเิครำะห์ผลกำรประเมนิฯ โดยมรีำยละเอยีดต่ำง ๆ อย่ำง
น้อยประกอบด้วย กำรก ำหนดผู้รบัผดิชอบหรอืผู้ที่เกี่ยวขอ้ง 
กำรก ำหนดขัน้ตอนหรอืวธิกีำรปฏบิตั ิกำรก ำหนดแนวทำงกำร
ก ำกบัตดิตำมใหน้ ำไปสูก่ำรปฏบิตัแิละกำรรำยงำนผล 
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ข้อ ข้อมลู องคป์ระกอบด้านข้อมลู 
O43 กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำร

ส่งเสริมคุณธรรมและควำม
โปร่งใสภำยในส่วนงำนหรือ
หน่วยงำน 

• แสดงควำมก้ำวหน้ำหรือผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรเพื่อ
สง่เสรมิคณุธรรมและควำมโปร่งใสภำยในสว่นงำนหรอืหน่วยงำน 
• มีข้อมูลรำยละเอียดกำรน ำมำตรกำรเพื่อส่งเสริมคุณธรรม 
และควำมโปร่งใสภำยในส่วนงำนหรือหน่วยงำนในข้อ  O42  
ไปสูก่ำรปฏบิตัอิยำ่งเป็นรปูธรรม   
• เป็นกำรด ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2566 

 
4. การรายงานผลการประเมนิ 
 
4.1 วิธีการประมวลผล 
 กำรประมวลผลคะแนน มวีธิกีำรประมวลผลคะแนนดงันี้ 
 

คะแนน แบบวดั IIT แบบวดั EIT แบบวดั OIT 

คะแนนขอ้ค ำถำม 
คะแนนเฉลีย่ของ 

ขอ้ค ำถำมจำกผูต้อบทุกคน 
คะแนนเฉลีย่ของ 

ขอ้ค ำถำมจำกผูต้อบทุกคน 
คะแนนของขอ้ค ำถำม 

คะแนนตวัชีว้ดัย่อย – – 
คะแนนเฉลีย่ของ 
ทุกขอ้ค ำถำม 
ในตวัชีว้ดัย่อย 

คะแนนตวัชีว้ดั 
คะแนนเฉลีย่ของ 

ทุกขอ้ค ำถำมในตวัชีว้ดั 
คะแนนเฉลีย่ของ 

ทุกขอ้ค ำถำมในตวัชีว้ดั 
คะแนนเฉลีย่ของ 

ทุกตวัชีว้ดัย่อยในตวัชีว้ดั 

คะแนนแบบส ำรวจ 
คะแนนเฉลีย่ของ 

ทุกตวัชีว้ดัในแบบส ำรวจ 
คะแนนเฉลีย่ของ 

ทุกตวัชีว้ดัในแบบส ำรวจ 
คะแนนเฉลีย่ของ 

ทุกตวัชีว้ดัในแบบส ำรวจ 
น ้ำหนกัแบบส ำรวจ รอ้ยละ 30 รอ้ยละ 30 รอ้ยละ 40 
คะแนนรวม ผลรวมของคะแนนแบบส ารวจท่ีถ่วงน ้าหนัก 
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4.2 คะแนนและระดบัผลการประเมิน 
 ผลกำรประเมนิจะประกอบดว้ยค่ำคะแนน โดยมคีะแนนเตม็ 100 คะแนน และตอ้งได ้85 คะแนน
ขึน้ไปจงึจะถอืว่ำ “ผา่น” ซึง่ระดบัผลกำรประเมนิ (Rating Score) จ ำแนกออกเป็น 7 ระดบั ดงันี้ 
 

คะแนน ระดบั 
95.00 – 100 AA 
85.00 – 94.99 A 
75.00 – 84.99 B 
65.00 – 74.99 C 
55.00 – 64.99 D 
50.00 – 54.99 E 
0 – 49.99 F 

 
 

5. ปฏทินิการประเมนิ 
 
ล าดบั การด าเนินการ ช่วงเวลา 
1 เสนอแนวทำงกำรด ำเนินงำนใน PA -VISIT ตุลำคม - ธนัวำคม 2565 
2 เผยแพรป่ฏทินิ/คู่มอืกำรประเมนิ ธนัวำคม 2565 
3 ประชุมชีแ้จงแนวทำงกำรประเมนิ ธนัวำคม 2565 
4 เกบ็ขอ้มลูแบบวดั IIT และแบบวดั EIT มกรำคม - มนีำคม 2566 
5 คลนิิก MU ITA มกรำคม - มนีำคม 2566 
6 ส่งขอ้มลูแบบวดั OIT เมษำยน 2566 
7 กำรตรวจประเมนิและสรุปผลกำรประเมนิ พฤษภำคม - กรกฎำคม 2566 
8 ชีแ้จงเพิม่เตมิและยนืยนัผลแบบวดั OIT มถุินำยน 2566 
9 ประกำศผลกำรประเมนิ สงิหำคม - กนัยำยน 2566 

*ปฏทินิกำรประเมนิอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม 
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ภาคผนวก 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
แบบวัด IIT 
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ตวัช้ีวดัท่ี 1 การปฏิบติัหน้าท่ี ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ดงัน้ี 
ประเดน็การประเมิน ระดบั 

I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏบิตังิาน/ใหบ้รกิารแก่
ผูม้าตดิต่อ ตามประเดน็ดงัต่อไปนี้ มากน้อยเพยีงใด 

น้อยทีสุ่ดหรอื 
ไมม่เีลย 

น้อย มาก มากทีสุ่ด 

▪ เป็นไปตามขัน้ตอนทีก่ าหนด     
▪ เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด     

 

ประเดน็การประเมิน 
 

ระดบั 
น้อยทีสุ่ดหรอื 
ไมม่เีลย 

น้อย มาก มากทีสุ่ด 

I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่านปฏบิตังิาน/ใหบ้รกิารแก่
ผู้มาติดต่อทัว่ ๆ ไปกบัผู้มาติดต่อที่รู้จกัเป็นการส่วนตวั 
อยา่งเท่าเทยีมกนัมากน้อยเพยีงใด 

    

 
ประเดน็การประเมิน ระดบั 

I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการ
ปฏบิตังิานตามประเดน็ดงัต่อไปนี้อย่างไร 

น้อยทีสุ่ดหรอื 
ไมม่เีลย 

น้อย มาก มากทีสุ่ด 

▪ มุง่ผลส าเรจ็ของงาน     
▪ ใหค้วามส าคญักบังานมากกว่าธุระส่วนตวั      
▪ พรอ้มรบัผดิชอบ หากความผดิพลาดเกดิจากตนเอง     

 
ประเดน็การประเมิน ระดบั 

I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มกีารเรยีกรบัสิง่ดงัต่อไปนี้ จากผู้มาตดิต่อเพื่อแลกกบั
การปฏบิตังิาน การอนุมตั ิอนุญาต หรอืใหบ้รกิาร หรอืไม ่ 

ม ี ไมม่ ี

▪ เงนิ   
▪ ทรพัยส์นิ   
▪ ประโยชน์อื่น ๆ ทีอ่าจค านวณเป็นเงนิได ้เช่น การลดราคา การรบัความบนัเทงิ เป็นตน้   
หมายเหตุ : เป็นการเรยีกรบัทีน่อกเหนือจากทีก่ฎหมายก าหนดใหร้บัได ้เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบรกิาร ค่าปรบั เป็นตน้  
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ประเดน็การประเมิน ระดบั 
I5 นอกเหนือจากการรบัจากญาติหรอืจากบุคคล ที่ให้กนัในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกัน 
ในสงัคมแลว้ บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มกีารรบัสิง่ดงัต่อไปนี้ หรอืไม่ 

ม ี ไมม่ ี

▪ เงนิ   
▪ ทรพัยส์นิ   
▪ ประโยชน์อื่น ๆ ทีอ่าจค านวณเป็นเงนิได ้เช่น การลดราคา การรบัความบนัเทงิ เป็นตน้   

 
ประเดน็การประเมิน ระดบั 

I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มกีารใหส้ิง่ดงัต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรอืภาคเอกชน 
เพื่อสรา้งความสมัพนัธท์ีด่แีละคาดหวงัใหม้กีารตอบแทนในอนาคต หรอืไม่ 

ม ี ไมม่ ี

▪ เงนิ   
▪ ทรพัยส์นิ   
▪ ประโยชน์อื่น ๆ เช่น การยกเวน้ค่าบรกิาร การอ านวยความสะดวกเป็นกรณพีเิศษ เป็น

ตน้ 
  

 
ตวัช้ีวดัท่ี 2 การใช้งบประมาณ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ดงัน้ี 

ประเดน็การประเมิน 
 

ระดบั 
น้อยทีสุ่ดหรอื 
ไมม่เีลย 

น้อย มาก มากทีสุ่ด 

I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  
ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพยีงใด 

    

 
ประเดน็การประเมิน ระดบั 

I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึง
ประเดน็ดงัต่อไปนี้ มากน้อยเพยีงใด 

น้อยทีสุ่ดหรอื 
ไมม่เีลย 

น้อย มาก มากทีสุ่ด 

▪ คุม้ค่าต่อประโยชน์ทีไ่ดร้บั     
▪ เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องงบประมาณทีต่ัง้ไว้     

 
 
 
 
 



                                                        แบบวดัการรบัรูข้องผูม้สีว่นไดส้่วนเสยีภายใน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 
(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 

3 
 

ประเดน็การประเมิน 
 

ระดบั 
น้อยทีสุ่ดหรอื 
ไมม่เีลย 

น้อย มาก มากทีสุ่ด 

I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์
ส่วนตวั กลุ่ม หรอืพวกพอ้ง มากน้องเพยีงใด  

    

 

ประเดน็การประเมิน 
 

ระดบั 
น้อยทีสุ่ดหรอื 
ไมม่เีลย 

น้อย มาก มากทีสุ่ด 

I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มกีารเบิกจ่ายเงินที่
เป็นเท็จ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์หรอื 
ค่าเดนิทาง ฯลฯ มากน้อยเพยีงใด 

    

 
ประเดน็การประเมิน ระดบั 

I11 หน่วยงานของท่าน มกีารจดัซือ้จดัจา้ง/การจดัหาพสัดุ 
และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้มากน้อย
เพยีงใด 

น้อยทีสุ่ดหรอื 
ไมม่เีลย 

น้อย มาก มากทีสุ่ด 

▪ โปรง่ใส ตรวจสอบได ้     
▪ เอือ้ประโยชน์ใหผู้ป้ระกอบการรายใดรายหนึ่ง      

 
ประเดน็การประเมิน ระดบั 

I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม 
ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็น
ดงัต่อไปนี้ มากน้อยเพยีงใด 

น้อยทีสุ่ดหรอื 
ไมม่เีลย 

น้อย มาก มากทีสุ่ด 

▪ สอบถาม     
▪ ทกัทว้ง      
▪ รอ้งเรยีน     
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ตวัช้ีวดัท่ี 3 การใช้อ านาจ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ดงัน้ี 
ประเดน็การประเมิน 

 

ระดบั 
น้อยทีสุ่ดหรอื 
ไมม่เีลย 

น้อย มาก มากทีสุ่ด 

I13 ท่านได้ร ับมอบหมายงานตามต าแหน่งหน้าที่จาก
ผูบ้งัคบับญัชาอยา่งเป็นธรรม มากน้อยเพยีงใด 

    

 

ประเดน็การประเมิน 
 

ระดบั 
น้อยทีสุ่ดหรอื 
ไมม่เีลย 

น้อย มาก มากทีสุ่ด 

I14 ท่านได้ร ับการประ เมินผลการปฏิบัติง านจาก
ผูบ้งัคบับญัชาอยา่งเป็นธรรม มากน้อยเพยีงใด 

    

 

ประเดน็การประเมิน 
 

ระดบั 
น้อยทีสุ่ดหรอื 
ไมม่เีลย 

น้อย มาก มากทีสุ่ด 

I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้ เข้ารับ  
การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรอืการให้ทุนการศึกษา 
อยา่งเป็นธรรม มากน้อยเพยีงใด 

    

 

ประเดน็การประเมิน 
 

ระดบั 
น้อยทีสุ่ดหรอื 
ไมม่เีลย 

น้อย มาก มากทีสุ่ด 

I16 ท่านเคยถูกผูบ้งัคบับญัชาสัง่การใหท้ าธุระส่วนตวัของ
ผูบ้งัคบับญัชา มากน้อยเพยีงใด 

    

 

ประเดน็การประเมิน 
 

ระดบั 
น้อยทีสุ่ดหรอื 
ไมม่เีลย 

น้อย มาก มากทีสุ่ด 

I17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสัง่การให้ท าในสิ่งที่ไม่
ถูกตอ้ง หรอืมคีวามเสีย่งต่อการทุจรติ มากน้อยเพยีงใด 
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ประเดน็การประเมิน ระดบั 
I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่ าน  
มลีกัษณะดงัต่อไปนี้ มากน้อยเพยีงใด 

น้อยทีสุ่ดหรอื 
ไมม่เีลย 

น้อย มาก มากทีสุ่ด 

▪ ถูกแทรกแซงจากผูม้อี านาจ     
▪ มกีารซือ้ขายต าแหน่ง     
▪ เอือ้ประโยชน์ใหก้ลุ่มหรอืพวกพอ้ง     
 

ตวัช้ีวดัท่ี 4 การใช้ทรพัยสิ์นของราชการ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ดงัน้ี 

ประเดน็การประเมิน 
 

ระดบั 
น้อยทีสุ่ดหรอื 
ไมม่เีลย 

น้อย มาก มากทีสุ่ด 

I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มกีารเอาทรัพย์สิน
ของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรอืน าไปให้กลุ่มหรอื
พวกพอ้ง มากน้อยเพยีงใด 

    

 

ประเดน็การประเมิน 
 

ระดบั 
น้อยทีสุ่ดหรอื 
ไมม่เีลย 

น้อย มาก มากทีสุ่ด 

I20 ขัน้ตอนการขออนุญาตเพื่อยมืทรพัยส์นิของราชการ 
ไปใชป้ฏบิตังิานในหน่วยงานของท่าน มคีวามสะดวกมาก
น้อยเพยีงใด 

    

 

ประเดน็การประเมิน 
 

ระดบั 
น้อยทีสุ่ดหรอื 
ไมม่เีลย 

น้อย มาก มากทีสุ่ด 

I21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้
ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีการขอ
อนุญาตอยา่งถูกตอ้ง มากน้อยเพยีงใด 
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ประเดน็การประเมิน 
 

ระดบั 
น้อยทีสุ่ดหรอื 
ไมม่เีลย 

น้อย มาก มากทีสุ่ด 

I22 บุคคลภายนอกหรอืภาคเอกชน มกีารน าทรพัย์สิน
ของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง  
จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพยีงใด 

    

 

ประเดน็การประเมิน 
 

ระดบั 
น้อยทีสุ่ดหรอื 
ไมม่เีลย 

น้อย มาก มากทีสุ่ด 

I23 ท่านรูแ้นวปฏบิตัขิองหน่วยงานของท่าน เกีย่วกบัการ
ใชท้รพัยส์นิของราชการทีถู่กตอ้ง มากน้อยเพยีงใด 

    

 

ประเดน็การประเมิน 
 

ระดบั 
น้อยทีสุ่ดหรอื 
ไมม่เีลย 

น้อย มาก มากทีสุ่ด 

I24 หน่วยงานของท่าน มกีารก ากับดูแลและตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการ
น าไปใช้ประโยชน์ส่วนตวั กลุ่ม หรอืพวกพ้อง มากน้อย
เพยีงใด 

    

 
ตวัช้ีวดัท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ดงัน้ี 

ประเดน็การประเมิน 
 

ระดบั 
น้อยทีสุ่ดหรอื 
ไมม่เีลย 

น้อย มาก มากทีสุ่ด 

I25 ผูบ้รหิารสูงสุดของท่านใหค้วามส าคญักบัการต่อต้าน
การทุจรติ มากน้อยเพยีงใด  

    

 
ประเดน็การประเมิน ระดบั 

I26 หน่วยงานของท่าน มกีารด าเนินการ ดงัต่อไปนี้ หรอืไม่ ม ี ไมม่ ี
▪ ทบทวนนโยบายหรอืมาตรการป้องกนัการทุจรติในหน่วยงานใหม้ปีระสทิธภิาพ   
▪ จดัท าแผนงานดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติของหน่วยงาน   
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ประเดน็การประเมิน 
 

ระดบั 
น้อยทีสุ่ดหรอื 
ไมม่เีลย 

น้อย มาก มากทีสุ่ด 

I27 หน่วยงานของท่านมีปัญหาการทุจรติที่ยงัไม่ได้รบั
การแกไ้ข มากน้อยเพยีงใด 

    

 
ประเดน็การประเมิน ระดบั 

I28 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการดังต่อไปนี้   
ต่อการทุจรติในหน่วยงาน มากน้อยเพยีงใด 

น้อยทีสุ่ดหรอื 
ไมม่เีลย 

น้อย มาก มากทีสุ่ด 

▪ เผา้ระวงัการทุจรติ     
▪ ตรวจสอบการทุจรติ     
▪ ลงโทษทางวนิัย เมือ่มกีารทุจรติ     

หมายเหตุ: หากหน่วยงานของทา่นไม่มกีารทุจรติ จงึท าใหไ้ม่มกีารลงโทษทางวนิยั ใหต้อบ "มากทีส่ดุ" 
 

ประเดน็การประเมิน 
 

ระดบั 
น้อยทีสุ่ดหรอื 
ไมม่เีลย 

น้อย มาก มากทีสุ่ด 

I29 หน่วยงานของท่าน มกีารน าผลการตรวจสอบของ
ฝ่ายตรวจสอบทั ้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
ไปปรบัปรงุการท างาน เพื่อป้องกนัการทุจรติในหน่วยงาน 
มากน้อยเพยีงใด 

    

 
ประเดน็การประเมิน ระดบั 

I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้น 
ในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็น
ดงัต่อไปนี้ อยา่งไร 

น้อยทีสุ่ดหรอื 
ไมม่เีลย 

น้อย มาก มากทีสุ่ด 

▪ สามารถรอ้งเรยีนและส่งหลกัฐานไดอ้ย่างสะดวก     
▪ สามารถตดิตามผลการรอ้งเรยีนได้     
▪ มัน่ใจว่าจะมกีารด าเนินการอยา่งตรงไปตรงมา     
▪ มัน่ใจว่าจะปลอดภยัและไม่มผีลกระทบต่อตนเอง     
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ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
 

 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบวัด EIT 
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1 
 

ตวัช้ีวดัท่ี 6 คณุภาพการด าเนินงาน ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ ดงัน้ี 

ประเดน็การประเมิน ระดบั 
E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/
ใหบ้รกิารแก่ท่าน ตามประเดน็ดงัต่อไปนี้ มากน้อยพยีงใด 

น้อยทีสุ่ดหรอื 
ไมม่เีลย 

น้อย มาก มากทีสุ่ด 

▪ เป็นไปตามขัน้ตอนทีก่ าหนด     
▪ เป็นไปตามขัน้ตอนทีก่ าหนด     

 

ประเดน็การประเมิน 
 

ระดบั 
น้อยทีสุ่ดหรอื 
ไมม่เีลย 

น้อย มาก มากทีสุ่ด 

E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/
ใหบ้รกิารแก่ท่าน กบัผูม้าตดิต่อคนอื่น ๆ อย่างเท่าเทยีม
กนั มากน้อยเพยีงใด 

    

 

ประเดน็การประเมิน 
 

ระดบั 
น้อยทีสุ่ดหรอื 
ไมม่เีลย 

น้อย มาก มากทีสุ่ด 

E3 เจา้หน้าทีข่องหน่วยงานทีท่่านตดิต่อ มกีารปิดบงัหรอื
บดิเบอืนขอ้มูลเกี่ยวกบัการด าเนินการ/ให้บรกิารแก่ท่าน 
มากน้อยเพยีงใด 

    

 
ประเดน็การประเมิน ระดบั 

E4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ  
ร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้  เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต  
หรอืใหบ้รกิาร หรอืไม่ 

ม ี ไมม่ ี

▪ เงนิ   
▪ ทรพัยส์นิ   
▪ ประโยชน์อื่น ๆ ทีอ่าจค านวณเป็นเงนิได ้เช่น การลดราคา การใหค้วามบนัเทงิ เป็นตน้   
หมายเหตุ: เป็นการใหท้ีน่อกเหนือจากทีก่ฎหมายก าหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบรกิาร ค่าปรบั เป็นตน้ 

 
 
 



แบบวัดการรบัรูข้องผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีภายนอก ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 
(External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 

 

2 
 

ประเดน็การประเมิน 
 

ระดบั 
น้อยทีสุ่ดหรอื 
ไมม่เีลย 

น้อย มาก มากทีสุ่ด 

E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มกีารด าเนินงาน โดยค านึง 
ถงึประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลกัมากน้อย
เพยีงใด 

    

 

ตวัช้ีวดัท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร  ประเดน็ส ารวจ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ ดงัน้ี 
ประเดน็การประเมิน ระดบั 

E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่ านติดต่อ 
มลีกัษณะดงัต่อไปนี้ มากน้อยเพยีงใด 

น้อยทีสุ่ดหรอื 
ไมม่เีลย 

น้อย มาก มากทีสุ่ด 

▪ เขา้ถงึงา่ย ไมซ่บัซอ้น     
▪ มชี่องทางหลากหลาย     

 

ประเดน็การประเมิน 
 

ระดบั 
น้อยทีสุ่ดหรอื 
ไมม่เีลย 

น้อย มาก มากทีสุ่ด 

E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือ
ข้อมูลที่สาธารณชนควรรบัทราบอย่างชดัเจน มากน้อย
เพยีงใด 

    

 
ประเดน็การประเมิน 

 
ระดบั 

ม ี ไมม่ ี
E8  หน่วยงานที่ท่ านติด ต่อ  มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิด เห็นเกี่ยวกับ 
การด าเนินงาน/การใหบ้รกิาร หรอืไม่ 

  

 

ประเดน็การประเมิน 
 

ระดบั 
น้อยทีสุ่ดหรอื 
ไมม่เีลย 

น้อย มาก มากทีสุ่ด 

E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มกีารชี้แจงและตอบค าถาม 
เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงานได้อย่าง
ชดัเจน มากน้อยเพยีงใด 
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ประเดน็การประเมิน 
 

ระดบั 
ม ี ไมม่ ี

E10 หน่วยงานที่ท่านตดิต่อ มชี่องทางให้ผู้มาตดิต่อรอ้งเรยีนการทุจรติของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน หรอืไม่ 

  

 
ตวัช้ีวดัท่ี 8 การปรบัปรงุระบบการท างาน  ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ ดงัน้ี 

ประเดน็การประเมิน 
 

ระดบั 
น้อยทีสุ่ดหรอื 
ไมม่เีลย 

น้อย มาก มากทีสุ่ด 

E11 เ จ้ า ห น้ า ที่ ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ที่ ท่ า น ติ ด ต่ อ  
มกีารปรบัปรุงคุณภาพการปฏบิตังิาน/การใหบ้รกิาร ใหด้ี
ขึน้ มากน้อยเพยีงใด 

    

หมายเหตุ: หากท่านตดิต่อครัง้แรก ใหเ้ปรยีบเทยีบกบัคุณภาพการปฏบิตังิาน/การใหบ้รกิารทีท่่านคาดหวงัไว้ก่อนมาตดิต่อ 
 

ประเดน็การประเมิน 
 

ระดบั 
น้อยทีสุ่ดหรอื 
ไมม่เีลย 

น้อย มาก มากทีสุ่ด 

E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มกีารปรบัปรุงวิธีการและ
ขัน้ตอนการด าเนินงาน/การให้บรกิารให้ดขีึ้น มากน้อย
เพยีงใด 

    

หมายเหตุ: หากท่านตดิต่อครัง้แรก ใหเ้ปรยีบเทยีบกบัวธิกีารและขัน้ตอนการด าเนินงาน/การใหบ้รกิารทีท่่านคาดหวงัไวก้่อนมาตดิต่อ 
 

ประเดน็การประเมิน 
 

ระดบั 
ม ี ไมม่ ี

E13  ห น่ วยง านที่ ท่ านติด ต่ อ  มีก า รน า เ ทค โน โลยีม า ใช้ ใ นกา รด า เ นิ น ง า น /  
การใหบ้รกิาร ใหเ้กดิความสะดวกรวดเรว็มากขึน้ หรอืไม่ 
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ประเดน็การประเมิน 
 

ระดบั 
น้อยทีสุ่ดหรอื 
ไมม่เีลย 

น้อย มาก มากทีสุ่ด 

E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รบับริการ 
ผู้มาติดต่อ หรอืผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี เข้าไปมสี่วนร่วมใน
การปรบัปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของ
หน่วยงานใหด้ขีึน้ มากน้อยเพยีงใด 

    

หมายเหตุ: การมสีว่นร่วม เช่น ร่วมวางแผน รว่มด าเนินการ ร่วมแลกเปลีย่นความคดิเหน็ และรว่มตดิตามประเมนิผล เป็นตน้ 
 

ประเดน็การประเมิน 
 

ระดบั 
น้อยทีสุ่ดหรอื 
ไมม่เีลย 

น้อย มาก มากทีสุ่ด 

E15  ห น่วยงานที่ท่ านติด ต่ อ  มีก ารปรับปรุ งการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น  
มากน้อยเพยีงใด 

    

 
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
แบบวัด OIT 
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ตอนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป 
 

1. ชื่อส่วนงานหรอืหน่วยงาน  
2. เวบ็ไซตห์ลกั (ระบุ URL)                                            
 

ตอนท่ี 2 การเปิดเผยข้อมลูสาธารณะ 

ข้อ ข้อมลูท่ีต้องเปิดเผยผ่านหน้าเวบ็ไซตห์ลกัของส่วนงาน 
โปรดท าเครือ่งหมาย  ✓ ระบ ุURL 

(ระบุได้มากกว่า 1 URL) 
ค าอธิบาย (ถ้ามี) 

มี ไม่มี 

O1 โครงสรา้ง     
O2 ขอ้มลูผูบ้รหิาร     
O3 อ านาจหน้าที ่     
O4 แผนยทุธศาสตรห์รอืแผนพฒันาหน่วยงาน     
O5 ขอ้มลูการตดิต่อ     
O6 กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง     
O7 ขา่วประชาสมัพนัธ ์     
O8 Q&A     
O9 Social Network     
O10 แผนด าเนินงานประจ าปี     
O11 รายงานการก ากบัตดิตามการด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดอืน     
O12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี     
O13 คู่มอืหรอืมาตรฐานการปฏบิตังิาน     
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ข้อ ข้อมลูท่ีต้องเปิดเผยผ่านหน้าเวบ็ไซตห์ลกัของส่วนงาน 
โปรดท าเครือ่งหมาย  ✓ ระบ ุURL 

(ระบุได้มากกว่า 1 URL) 
ค าอธิบาย (ถ้ามี) 

มี ไม่มี 

O14 คู่มอืหรอืมาตรฐานการใหบ้รกิาร     
O15 ขอ้มลูเชงิสถติกิารใหบ้รกิาร     
O16 รายงานผลการส ารวจความพงึพอใจการใหบ้รกิาร     
O17 E–Service     
O18 แผนการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปี     
O19 รายงานการก ากบัตดิตามการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปี รอบ 6 เดอืน     
O20 รายงานผลการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปี     
O21 แผนการจดัซือ้จดัจา้งหรอืแผนการจดัหาพสัดุ     
O22 ประกาศต่าง ๆ เกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจา้งหรอืการจดัหาพสัดุ     
O23 สรปุผลการจดัซือ้จดัจา้งหรอืการจดัหาพสัดุรายเดอืน     
O24 รายงานผลการจดัซือ้จดัจา้งหรอืการจดัหาพสัดุประจ าปี     
O25 นโยบายการบรหิารทรพัยากรบุคคล     
O26 การด าเนินการตามนโยบายการบรหิารทรพัยากรบุคคล     
O27 หลกัเกณฑก์ารบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล     
O28 รายงานผลการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคลประจ าปี     
O29 แนวปฏบิตักิารจดัการเรือ่งรอ้งเรยีนการทุจรติและประพฤตมิชิอบ     
O30 ช่องทางแจง้เรือ่งรอ้งเรยีนการทุจรติและประพฤตมิชิอบ     
O31 ขอ้มลูเชงิสถติเิรือ่งรอ้งเรยีนการทุจรติและประพฤตมิชิอบ     
O32 ช่องทางการรบัฟังความคดิเหน็     
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ข้อ ข้อมลูท่ีต้องเปิดเผยผ่านหน้าเวบ็ไซตห์ลกัของส่วนงาน 
โปรดท าเครือ่งหมาย  ✓ ระบ ุURL 

(ระบุได้มากกว่า 1 URL) 
ค าอธิบาย (ถ้ามี) 

มี ไม่มี 

O33 การเปิดโอกาสใหเ้กดิการมสี่วนรว่ม     
O34 นโยบายไมร่บัของขวญั (No Gift Policy)     
O35 การมสี่วนรว่มของผูบ้รหิาร     
O36 การประเมนิความเสีย่งการทุจรติและประพฤตมิชิอบประจ าปี     
O37 การด าเนินการเพื่อจดัการความเสีย่งการทุจรติและประพฤตมิชิอบ     
O38 การเสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์ร ตามมาตรฐานทางจรยิธรรม     
O39 แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติ     
O40 รายงานการก ากบัตดิตามการด าเนินการป้องกนัการทุจรติประจ าปี รอบ 6 เดอืน     
O41 รายงานผลการด าเนินการป้องกนัการทุจรติประจ าปี     
O42 มาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปรง่ใสภายในหน่วยงาน     
O43 การด าเนินการตามมาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปรง่ใสภายในหน่วยงาน     

                                                     
ขอยืนยนัข้อมลูตามน้ี 

 
                           ลงชื่อ                                                   หวัหน้าส่วนงาน/ผูม้อี านาจ 

(                                                  ) 
ต าแหน่ง                                                 ด 

วนัที ่           /            /            . 



 

 
                             

 
 
 

 
 

ภาคผนวก ง 
ดาวน์โหลดเอกสาร 

 
 
 
 
 
 
 



 

ดาวน์โหลดเอกสาร 
 

 
 

1. คู่มือการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลยัมหิดล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

2. แบบวดัการรบัรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
3. แบบวดัการรบัรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
4. แบบวดัการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

 
                   
 
 
 
 
 
 
 



 

 
                             

 
 
 

 
 

ภาคผนวก จ 
รายชื่อส่วนงานและหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ส่วนงานในสงักดัมหาวิทยาลยั (36 ส่วนงาน) 

 
1. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) 
2. คณะเทคนิคการแพทย ์(MT) 
3. คณะเภสชัศาสตร ์(PY) 
4. คณะเวชศาสตรเ์ขตร้อน (TM) 
5. คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี (RA) 
6. คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล (SI) 
7. คณะกายภาพบ าบดั (PT) 
8. คณะทนัตแพทยศาสตร ์(DT) 
9. คณะพยาบาลศาสตร ์(NS) 
10. คณะวิทยาศาสตร ์(SC) 
11. คณะวิศวกรรมศาสตร ์(EG) 
12. คณะศิลปศาสตร ์(LA) 
13. คณะสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์(SH) 
14. คณะสตัวแพทยศาสตร ์(VS) 
15. คณะสาธารณสุขศาสตร ์(PH) 
16. คณะส่ิงแวดล้อมและทรพัยากรศาสตร ์(EN) 
17. บณัฑิตวิทยาลยั (GS) 
18. วิทยาเขตกาญจนบรีุ (KA) 
19. วิทยาลยัการจดัการ (CM) 
20. วิทยาลยัดริุยางคศิลป์ (MUSIC) 
21. วิทยาลยันานาชาติ (IC) 
22. วิทยาลยัราชสุดา (RS) 
23. วิทยาลยัวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการกีฬา (SS) 
24. วิทยาลยัศาสนศึกษา (CRS) 
25. ศนูยส์ตัวท์ดลองแห่งชาติ (NLAC) 
26. สถาบนัแห่งชาติเพ่ือการพฒันาเดก็และครอบครวั (CF) 
27. สถาบนัโภชนาการ (NU) 
28. สถาบนัชีววิทยาศาสตรโ์มเลกลุ (MB) 
29. สถาบนันวตักรรมการเรียนรู้ (IL) 
30. สถาบนับริหารจดัการเทคโนโลยีและนวตักรรม (INT) 
31. สถาบนัพฒันาสุขภาพอาเซียน (AIHD) 
32. สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม (IPSR) 
33. สถาบนัวิจยัภาษาและวฒันธรรมเอเชีย (LC) 
34. สถาบนัวิทยาศาสตรก์ารวิเคราะหแ์ละตรวจสารใน 

การกีฬา (DC) 
35. ส านักงานสภามหาวิทยาลยั (UC) 
36. หอสมุดและคลงัความรู้มหาวิทยาลยัมหิดล (LI) 

หน่วยงานในสงักดัส านักงานอธิการบดี (7 หน่วยงาน) 
 

37. โครงการจดัตัง้วิทยาเขตนครสวรรค ์(NA) 
38. โครงการจดัตัง้วิทยาเขตอ านาจเจริญ (AM) 
39. โครงการจดัตัง้ศนูยพ์ฒันาอตุสาหกรรมชีวภาพ 

มหาวิทยาลยัมหิดล (BIOIN) 
40. โครงการจดัตัง้สถาบนัสิทธิมนุษยชนและสนัติศึกษา 

(IHRP) 
41. โครงการจดัตัง้สถาบนัอทุยานธรรมชาติวิทยาสิรี 

รกุขชาติ (SR) 
42. โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลยัมหิดล (MUIDS) 
43. ศนูยจิ์ตตปัญญาศึกษา (CE) 

 



 

ผู้จัดท า 
 

 คณะกรรมการขบัเคลื่อนยทุธศาสตรด์า้นธรรมาภบิาล ประกอบดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. รองอธกิารบดฝ่ีายบรหิาร ประธานกรรมการ 
2. รองอธกิารบดฝ่ีายสารสนเทศและวทิยาเขตกาญจนบุร ี กรรมการ 
3. รองอธกิารบดฝ่ีายโครงการจดัตัง้วทิยาเขตนครสวรรค์ กรรมการ 
4. รองอธกิารบดฝ่ีายโครงการจดัตัง้วทิยาเขตอ านาจเจรญิ กรรมการ 
5. คณบดคีณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล กรรมการ 
6. คณบดคีณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ี กรรมการ 
7. คณบดคีณะทนัตแพทยศาสตร ์ กรรมการ 
8. คณบดคีณะวทิยาศาสตร ์ กรรมการ 
9. คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร ์ กรรมการ 
10. คณบดคีณะสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์ กรรมการ 
11. ผูอ้ านวยการสถาบนันวตักรรมการเรยีนรู ้ กรรมการ 
12. ผูอ้ านวยการกองกฎหมาย กรรมการและเลขานุการ 
13. หวัหน้างานธรรมาภบิาลและบรหิารทัว่ไป กองกฎหมาย ผูช้ว่ยเลขานุการ 
14. นายจกัรกฤษณ์ พางาม ผูช้ว่ยเลขานุการ 
      เจา้หน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไป (ผูช้ านาญการพเิศษ) กองกฎหมาย 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


