
 

 
 

รายงาน 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
และ 

มาตรการส่งเสริม/แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 
   
 
 
 
 
 



รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ประจําปีงบประมาณ 2562   

และมาตรการส่งเสริม/แนวทางการปรับปรุงพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 
    ตามท่ีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับแจ้งผลการประเมิน สํานักงาน ป.ป.ช. ได้รายงานผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ประจําปีงบประมาณ พ .ศ . 2562  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับผลคะแนน 86.50 โดย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา โดยพบว่าผลการประเมินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
– 2562 ด้วยคะแนน 78.16  81.34 และ 86.50  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้คะแนนประเมินในระดับที่เพ่ิมขึ้น 
ตามลําดับ  

ทั้งน้ี สํานักงาน ป.ป.ช. ได้ใช้วิธีสอบถามเพ่ือวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใน 3 มิติ ประกอบด้วย 1) มิติผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Stakeholders) 
คือบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป 2) มิ ติผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External 
Stakeholders) คือนักศึกษา ผู้รับบริการและผู้มาติดต่อกับมหาวิทยาลัย และ 3) มิติหลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence-based) คือ สํารวจจากหลักฐานการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

สํานักงาน ป.ป.ช. ในฐานะผู้ประเมินได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสรุปได้
ดังน้ี 

 1. มหาวิทยาลัยมีคะแนน IIT (Internal Integrity and Transparency Assessment) อยู่
ในระดับดี (Good) บ่งช้ีให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการดําเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมี
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่ยังเช่ือมั่นและแสดงความไว้วางใจที่มีต่อการบริหารงานของ
ผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ควรเป็นประเด็น
เพ่ือการพัฒนาสําหรับหน่วยงานที่ได้คะแนนในระดับดี คือ 

1) ควรปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม 
2) การสร้างการรับรู้เก่ียวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
3) เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย

งบประมาณ 
4) จัดให้มีช่องทางเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในสามารถแจ้งเบาะแสอันควร

สงสัย  โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะต้องถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ  
2. มหาวิทยาลัยมีคะแนน EIT (External Integrity and Transparency Assessment) 

อยู่ในระดับพอใช้ (Fair) ช้ีให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการยังคงมีความเช่ือมั่นในคุณภาพการดําเนินงาน
ของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน แต่อยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนัก  ในส่วนของประสิทธิภาพการสื่อสาร แม้



หน่วยงานจะมีการวางระบบการสื่อสาร แต่ข่าวสารอาจยังไม่เป็นปัจจุบันมากนัก นอกจากน้ี แม้จะมีความ
พยายามปรับปรุงกระบวนการทํางานอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้เกิดการให้บริการท่ีมีคุณภาพ แต่ยังไม่เกิด
ประสิทธิผลเท่าที่ควร ซึ่งสิ่งที่ควรเป็นประเด็นเพ่ือการพัฒนาสําหรับหน่วยงานที่ได้คะแนนในระดับพอใช้ โดย
ควรดําเนินการอย่างเข้มข้นมากขึ้น คือ 

1) การพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้ติดต่อด้วยความ
โปร่งใส เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนด 

2) ควรมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน  
3) พัฒนาการดําเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้

มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมเพ่ือปรับปรุงการดําเนินงาน การบริการให้เกิดความโปร่งใส 
ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการทํางานให้ดีขึ้น 

3. มหาวิทยาลัยมีคะแนน OIT (Open Data Integrity and Transparency Assessment) 
อ ยู่ ในระ ดับยอด เ ย่ี ยม  ( Excellence) โดยมี การวางระบบที่ มี ค วาม เ ป็น เลิ ศ เ พ่ื อ เ ปิด เผยข้ อมู ล 
ต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็นปัจจุบัน ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้น
ทั้งหมดแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานท่ีจะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถ
เกิดขึ้นได้ ทําให้โดยภาพรวมแล้ว หน่วยงานสามารถเป็น “ต้นแบบ” ในการดําเนินงานในด้านความโปร่งใสแก่
ส่วนราชการอ่ืน ๆ ได้ 

อย่างไรก็ตาม ในการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยังคงใช้กรอบแนวทางการ
ประเมินเช่นเดียวกันกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ดังน้ัน เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเพ่ือเป็นการ
ปรับปรุงให้มหาวิทยาลัยได้รับคะแนนประเมินและถูกจัดกลุ่มในระดับที่สูงขึ้น มหาวิทยาลัยได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นนโยบายที่สําคัญของท่านอธิการบดีที่มุ่งให้บุคลากรทุกคนของ
มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใส เพ่ือเป็นไปตาม
หลักค่านิยมของมหาวิทยาลัยในการเป็นองค์การธรรมรัฐ 

จากผลการประเมินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มหาวิทยาลัยได้วิเคราะห์ผลการประเมิน
ตามตัวช้ีวัด พบว่า  การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกที่มีต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 
บางตัวช้ีวัดไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายของสํานักงาน ป.ป.ช. (เป้าหมาย 85 คะแนน)  จึงต้องมีการปรับปรุงพัฒนา
อย่างเร่งด่วน เพ่ือสร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกอย่าง
จริงจังทั้ง 8 ตัวช้ีวัด ได้แก่   

1. การปฏิบัติหน้าที่ (IIT) เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรในหน่วยงาน ต่อการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานตนเอง 

2.การใช้อํานาจ (IIT) เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรในหน่วยงาน ต่อการใช้อํานาจของ
ผู้บังคับบัญชาของตนเอง 



 3.การใช้งบประมาณ (IIT) เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรในหน่วยงาน ต่อการดําเนินงาน
ด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานตนเอง 

4.การใช้ทรัพย์สินทางราชการ (IIT) เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรในหน่วยงาน ต่อการใช้
ทรัพย์สินของราชการ 

5.การแก้ไขปัญหาการทุจริต (IIT) เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรในหน่วยงาน ต่อการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน 

6.คุณภาพการดําเนินงาน (EIT) เพ่ือประเมินการรับรู้ของของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ต่อคุณภาพการดําเนินงาน  

7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร (EIT) เพ่ือประเมินการรับรู้ของของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 

8.การปรับปรุงการทํางาน (EIT) เพ่ือประเมินการรับรู้ของของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ต่อการปรับปรุงระบบการทํางาน  

มหาวิทยาลัยจึงได้จัดให้มีมาตรการส่งเสริมและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาให้หน่วยงาน
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสให้ดีขึ้น เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการดําเนินงานในงบประมาณ พ.ศ. 2563  รายละเอียดตามรายงานที่แนบมาพร้อมน้ี 
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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
และมาตรการส่งเสริมและแนวทางการปรบัปรุงพฒันา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ในตัวชี้วดัที่มีผลคะแนนประเมินไม่บรรลุเป้าหมาย (ต่ํากว่า 85 คะแนน) 
 
ตัวชี้วัดที่ 1. การปฏิบัติหน้าที่ 

ประเด็นตัวชี้วัดที่ไม่บรรลเุปา้หมาย คะแนน มาตรการส่งเสริม/แนวทางการปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/
ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ 
มากน้อยเพียงใด 
 -โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนที่กําหนด 
- โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 

83.96 กําหนดให้มีการจัดทําขั้นตอนการให้บริการที่
สําคัญของมหาวิทยาลัยเผยแพร่ไว้เผยแพร่บน
เว็บไซต์หน่วยงาน และช่องทางต่างๆ เช่น จุด
ให้บริการ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

ทุ ก ห น่ ว ย ง า นภ า ย ใ น
มหาวิทยาลัย 

  30 เมษายน 2563 

I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/
ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่
รู้จักเป็นการส่วนตัวเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด

81.43 ผู้บริหารทุกระดับต้องกํากับให้ผู้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานให้ปฏิบัติงานและให้บริการแก่ผู้มา
ติดต่อโดยเท่าเทียมกัน  
   

ผู้บริหารทุกระดับของทุก
ห น่ ว ย ง า น ภ า ย ใ น
มหาวิทยาลัย 

  30 เมษายน 2563 

I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมใน
การปฏิบัติงานตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 
- มุ่งผลสําเร็จของงาน 
- ให้ความสําคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว 
- พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง

80.97 ผู้บริหารทุกระดับต้องเป็นแบบอย่างและกํากับ
การปฏิบั ติงานของบุคลากรในหน่วยงาน 
ให้มุ่งผลสําเร็จของงาน  ให้ความสําคัญกับงาน
มากกว่าธุระส่วนตัวและพร้อมรับผิดชอบ หาก
ความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 

ผู้บริหารทุกระดับของทุก
ห น่ ว ย ง า น ภ า ย ใ น
มหาวิทยาลัย 

  30 เมษายน 2563 
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ตัวชี้วัดที่ 2. การใช้งบประมาณ 

ประเด็นตัวชี้วัดที่ไม่บรรลเุปา้หมาย คะแนน มาตรการส่งเสริม/แนวทางการปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
I7 ท่านรู้ เ กี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจําปีของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด

66.11 1. มหาวิทยาลัยกําหนดให้ทุกหน่วยงานจัดทํา
แผนการใ ช้จ่ ายงบประมาณประจํา ปีของ
หน่วยงานเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อรวบรวมจัดทํา
งบประมาณรวมของมหาวิทยาลัย  โดยมี
คณะกรรมการพิจารณางบประมาณประจําปี 
และเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแผนการใช้
งบประมาณ  
2. กําหนดให้มีการเผยแพร่แผนงบประมาณ
ประจําปีบนเว็บไซต์ของส่วนแผนงานและ
ยุทธศาสตร์ 
3. กําหนดมาตรการกํากับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้เป็น
ประจําทุกเดือนในที่ประชุมบริหาร 
4. มหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายให้ผู้บริหารทุก
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีการ
ประชุมหน่วยงานทุกเดือนเพื่อนําข่าวสารจากที่
ประชุมบริหารแจ้งให้บุคลากรทุกระดับรับทราบ
โดยทั่วกัน 

ผู้บริหารทุกหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย 

  30 เมษายน 2563 
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ประเด็นตัวชี้วัดที่ไม่บรรลเุปา้หมาย คะแนน มาตรการส่งเสริม/แนวทางการปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดย
คํานึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด  
 - ความคุ้มค่า 
- ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้ 

82.38 1. กําหนดขั้นตอน กระบวนการการจัดทําแผน
ไ ว้จั ด เจน  และไ ด้ เผยแพร่ ไ ว้บน เ ว็บ ไซ ด์
หน่วยงาน  
 2. จัดให้มีประชุมชี้แจงและแนะนําการจัดทํา
แผนให้แก่หน่วยงานต่างๆ เป็นประจําทกุปี   
3. กําหนดให้ผู้บริหารหน่วยงานกํากับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่วาง
ไว้พร้อมต้องรายงานให้อธิการบดีทราบเป็น
ประจําทุกเดือนในที่ประชุมบริหาร 

ผู้บริหารทุกหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย 

  30 เมษายน 2563 

I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตาม
ประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด  
- สอบถาม 
- ทักท้วง 
- ร้องเรียน 

69.07 มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสทุกหน่วยงานร่วมกัน
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยสามารถ- 
สอบถาม  ทักท้วง หรือร้องเรียนได้หากการ
ดําเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น    เว็บไซต์ของส่วนแผนงาน 
ระบบร้องเรียนหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  
และ Facebook ของส่วนแผนงาน  เป็นต้น 

ส่วนแผนงาน   30 เมษายน 2563 
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ตัวชี้วัดที่ 3. การใช้อํานาจ 

ประเด็นตัวชี้วัดที่ไม่บรรลเุปา้หมาย คะแนน มาตรการส่งเสริม/แนวทางการปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
I13 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มอบหมายงานแก่
ท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด (การ
มอบหมายงานตามตําแหน่งหน้าที่) 

72.76 กํ าหนดใ ห้ผู้ บ ริ หารทุ กระดับ กํ า ชับ  และ
มอบหมายงานตามภาระหน้าที่ของแต่ละ
หน่วยงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไป

ตามประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธี การประเมินผล
การปฏิบัติงานพนักงาน   

อธิการบดี รองอธิการบดี 
และผู้บริหารหน่วยงาน 

  30 เมษายน 2563 
     

I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตาม
ระดับคุณภาพของผลงาน มากน้อยเพียงใด 

71.13

  I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้า
รับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้
ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

69.96     กําหนดให้ผู้บริหารทุกระดับที่มีอํานาจ ใน
การพิจารณาอนุมัติหรือเห็นชอบให้บุคลากรไป
อบรม ศึกษาดูงาน หรือให้ทุนการศึกษา อย่าง
เป็นธรรมและตามความจําเป็น    

อธิการบดี รองอธิการบดี 
และผู้บริหารหน่วยงาน 

  30 เมษายน 2563 

 

ตัวชี้วัดที่ 4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 

ประเด็นการประเมิน คะแนน มาตรการส่งเสริม/แนวทางการปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มี
ความสะดวก มากน้อยเพียงใด 

61.90 1. กําหนดให้มีแนวปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยเพื่อไปใช้ปฏิบัติงาน โดยต้อง
ผ่านการขออนุญาตจากผู้บริหารอย่างถูกต้อง
ก่อนนําไปใช้งาน ตัวอย่าง เช่น  การยืมโน๊คบุ๊ค 
ไปใช้ในการปฏิบัติ มีระบบออนไลน์ให้บันทึก
การยืมและต้องผ่านการอนุมัติจากผู้บริหาร

ผู้บริหารทุกระดับและทุก
หน่วยงาน 

  30 เมษายน 2563    

I21 กรณีที่ต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ
ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มี
การขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

81.57 ผู้บริหารทุกระดับและทุก
หน่วยงาน 

  30 เมษายน 2563 
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ประเด็นการประเมิน คะแนน มาตรการส่งเสริม/แนวทางการปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน 
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 
มากน้อยเพียงใด 

67.76 หน่วยงานก่อนการนําไปใช้   และการยืมหนังสือ
จากห้องสมุด ต้องมีการบันทึกการยืมและ
กําหนดระยะเวลาส่งคืน เป็นต้น  
2. กําหนดให้ผู้บริหารกํากับดูแลและตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพื่อป้องกัน
ไม่ให้มีการนําไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือ
พวกพ้อง 
3. กําหนดให้มีการประชุมหน่วยงานเพื่อกํากับ
ติดตามการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพื่อ
ป้องกันไม่ให้มีการนําไปใช้ประโยชน์เป็นประจํา
ทกุเดือน 

I24 หน่วยงานของท่าน มีการกํากับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อ
ป้องกันไม่ให้มีการนําไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม 
หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

75.15 ผู้บริหารทุกระดับและทุก
หน่วยงาน 

  30 เมษายน 2563 

 

ตัวชี้วัดที่ 5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
ประเด็นการประเมิน คะแนน มาตรการส่งเสริม/แนวทางการปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้
ความสําคัญกับการต่อต้านการทุจริต มากน้อย
เพียงใด 

83.86  กําหนดให้พนักงานทุกระดับให้ความสําคัญ
อย่างยิ่งยวด ในการต่อต้านการทุจริตในองค์กร   
 
 
 

ผู้บริหารทุกระดับและ 
บุคลากรทุกหน่วยงาน
ของมหาวิทยาลัย 

  30 เมษายน 2563 
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ประเด็นการประเมิน คะแนน มาตรการส่งเสริม/แนวทางการปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
I26 หน่วยงานของท่ าน  มี การ ดํ า เ นินการ 
ดังต่อไปนี้ หรือไม่ 
- ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการ
ทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
- จัดทําแผนงานด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของหน่วยงาน 

81.28 1. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กําหนดให้ส่วน
แผนงานและยุทธศาสตร์  รวบรวมการประเด็น
ความเสี่ยงด้านทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน
จากหน่วยงานต่างๆ เพื่อประเมินความเสี่ยง และ
ทบทวนนโยบาย มาตรการป้องกันการทุจริต 
พร้อมจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและ
การพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส ประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2563  
2. กําหนดให้มีมาตรการต่างๆ เพื่อเสริมสร้าง
จิตสํานึกเกี่ยวกับและค่านิยมในการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต ได้แก่ 
      1) กําหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ 
      2) กําหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วน
ร่วม 
      3) กําหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 
      4) กําหนดมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต 
     5) กําหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน 

- ผู้บริหารและบุคลากร
ทุ ก ห น่ ว ย ง า น แ ล ะ
รวบรวมพร้ อม จัดทํ า
ร า ย ง า น โ ด ย ส่ ว น
แผนงานและยุทธศาสตร์

  30 เมษายน 2563 
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ประเด็นการประเมิน คะแนน มาตรการส่งเสริม/แนวทางการปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
    6)  กําหนดมาตรการป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม 
     7) จัดทําหนังสือรับรองการไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง 

I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับ
การแก้ไข มากน้อยเพียงใด 

75.50      กําหนดให้มีเผยแพร่ข้อปฏิบัติทางวินัย และ
ข้อห้ามปฏิบั ติทาง วิ นัย  เ พื่อใ ห้ เ ป็นไปตาม
ระเบียบฯ ว่าด้วยวินัยและการดําเนินการทาง
วินัย พ.ศ. ๒๕๖๑ รับรู้ร่วมกันทั้งองค์กร    
      มหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาแนวทางการ
เผยแพร่ประกาศรายชื่อผู้ที่ถูกลงโทษทางวินัยให้
ออกจากงานซึ่งจะเป็นวิธีการป้องปรามไม่ให้
บุคคลอื่นมีการกระทําความผิดวินัยซ้ําอีกต่อไป  

ผู้บริหารและส่วนนิติการ   30 เมษายน 2563 

I28  หน่วยงานของท่ าน  มีการ ดํา เ นินการ
ดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อย
เพียงใด 
- เฝ้าระวังการทุจริต 
- ตรวจสอบการทุจริต 
- ลงโทษทางวินัย 

75.09 ผู้บริหารและส่วนนิติการ   30 เมษายน 2563 

I29 ห น่ วย ง านขอ งท่ า น  มี ก า ร นํ า ผลก า ร
ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการทํางาน เพื่อ
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

76.81 1. กําหนดมาตรการให้ทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะ
หน่วยงานที่มีข้อควรปรับปรุงให้ความสําคัญ
อย่างยิ่งยวด กับข้อแนะนําที่ ไ ด้จากผลการ
ตรวจสอบทั้ ง ภ าย ในและภายนอก  และ
ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขให้การดําเนินงานมี
ประสิทธิภาพและป้องกันความเสี่ยงหรือปิด

ผู้ บ ริ ห า ร แ ล ะ ห น่ ว ย
ตรวจสอบภายใน 

  30 เมษายน 2563 
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ประเด็นการประเมิน คะแนน มาตรการส่งเสริม/แนวทางการปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
โอกาส/ ช่องทางไม่ให้เกิดการทุจริตเ พื่อลด
ข้อผิดพลาดหรือไม่ให้เกิดปัญหาซ้ําอีกต่อไป 
2.  กําหนดให้ผู้บริหารที่กํากับดูแลหน่วยงาน  
นําผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบไป
พิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานตามข้อสังเกต
เหล่านั้น ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีหน่วยตรวจสอบ
ภายใน และคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลการทํางานของมหาวิทยาลัย ช่วยทํา
หน้าที่ติดตามอีกชั้นหนึ่ง 

I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะ
เกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็น
ต่อประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 
- สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่าง
สะดวก 
- มั่นใจว่าจะมีการดําเนินการอย่างตรงไปตรงมา 
-  มั่ นใจ ว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบ
ต่อตนเอง 

65.81 1. มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้มีช่องทางรับเรื่อง
ร้องเรียนที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย 
2. กําหนดให้มีขั้นตอนปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน 
3.  เพิ่มการประชาสัมพันธ์เพื่อให้บุคลกรได้รับรู้
ถึงช่องทางส่งเรื่องร้องเรียน และได้ออกข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการสอบสวน
และการพิจารณาทางปกครอง พ.ศ.2562  แจ้ง
เวียนให้บุคลากรรับรู้ร่วมกัน 
ทั่วทั้งองค์กร  
 

ผู้บริหารและส่วนงานนิติ
การ 

  30 เมษายน 2563 
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ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน 
 

ประเด็นการประเมิน คะแนน มาตรการส่งเสริม/แนวทางการปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
E1 เ จ้ า ห น้ าที่ ข อ งห น่ วย ง าน ที่ท่ าน ติด ต่อ 
ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
- โป่งใสเป็นไปตามขั้นตอนที่กําหนด 
- โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 

70.30 จัดทํ าขั้ นตอนการใ ห้บริการที่ สํ าคัญของ
มหาวิทยาลัยเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์หน่วยงาน 
และช่องทางอื่นๆ เช่น จุดให้บริการ เคาน์เตอร์
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

หน่วยงานที่ให้บริการ 30 เมษายน 2563 

E2 เ จ้ า ห น้ าที่ ข อ งห น่ วย ง าน ที่ท่ าน ติด ต่อ 
ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออื่นๆ 
อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด 

69.06 กําหนดให้มีการกํากับดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ปฏิบัติตามขั้นตอนการให้บริการที่หน่วยงาน
กําหนด โดยไม่เลือกปฏิบัติและให้ปฏิบัติจนเป็น
ปกตินิสัยประจําตน  

ทุ ก ห น่ ว ย ง า น ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

30 เมษายน 2563 

E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินการ/ให้บริการแก่ท่าน
อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 
มากน้อยเพียงใด 

73.78 1 กําหนดขั้นตอน ระยะเวลาการดําเนินงานของ
หน่วยงานให้บริการในมหาวิทยาลัยไว้ชัดเจน  
2. กําหนดคู่มือปฏิบัติงานให้บุคลากรใช้เป็นแนว
ปฏิบัติงานตามภาระกิจหลักที่สําคัญของแต่ละ
หน่วยงานไว้เป็นการเฉพาะ พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้
บนเว็บไซต์และช่องทางอื่นๆ 

ทุ ก ห น่ ว ย ง า น ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

30 เมษายน 2563 

E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดําเนินงาน โดย
คํานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวม
เป็นหลัก มากน้อยเพียงใด 

68.09 กําหนดให้ผู้บริหารของหน่วยงานต้องกําชับให้
บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ โดยคํานึงถึงประโยชน์
ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 

ทุ ก ห น่ ว ย ง า น ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

30 เมษายน 2563 
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ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ประเด็นการประเมิน คะแนน มาตรการส่งเสริม/แนวทางการปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ 
มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
- เข้าถึงง่ายไม่ซับซ้อน 
- มีช่องทางหลากหลาย 

72.78 1. กําหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการ
เผยแพร่ข่าวสารสู่สาธารณะ และข้อมูลข่าวสาร
เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และมีช่องทางหลากหลาย
2.  กําหนดช่องทางการเผยแพร่ผลงานหรือ
ข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน
บน เ ว็ บ ไ ซ ต์  และสื่ อ อ อน ไ ล น์ ต่ า ง  เ ช่ น  
Facebook, Twitter, Instagram , Youtube 
เป็นต้น 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
ต่างประเทศ  
และส่วนสื่อสารองค์กร 
และหน่วยงานให้บริการ 

30 เมษายน 2563 

E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงาน
หรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน 
มากน้อยเพียงใด 

72.78 30 เมษายน 2563 

E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคําติ
ชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน/การ
ให้บริการ หรือไม่ 

84.21 กําหนดให้มีช่องทางรับฟังคําติชมหรือความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน/การให้บริการ
ของแต่ละหน่วยงาน หรือผ่านเว็บไซต์หลักของ
มหาวิทยาลัย หรือ Facebook ของหน่วยงาน
ต่างๆ  

หน่วยงานให้บริการทุก
หน่วยงาน 

30 เมษายน 2563 

E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบ
คํ าถาม  เมื่ อมี ข้ อ กั งวลสงสั ย เ กี่ ยว กับการ
ดําเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

66.39 30 เมษายน 2563 

E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มา
ติดต่อร้องเ รียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ใน
หน่วยงานหรือไม่ 

78.95 จัดทําช่องทางร้องเรียนไว้เว็บไซต์หลักของ
มหาวิทยาลัยโดยกําหนดให้ส่วนนิติการเป็น
ผู้ดูแลระบบ พร้อมรายงานให้ผู้บริหารทราบ 

ส่วนนิติการ 30 เมษายน 2563 
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ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน 

ประเด็นการประเมิน คะแนน มาตรการส่งเสริม/แนวทางการปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการ
ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้
ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 

62.39  1. มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้ทุกหน่วยงาน
จัดทํา เว็บไซต์หน่วยงานเป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ที่มาติดตามได้รับความ
สะดวก และเป็นการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว
และทันสมัยอยู่เสมอ  
2. กําหนดให้นโยบายให้ทุกหน่วยงาน ต้องทํา
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อ
นํามาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางาน   

หน่วยงานให้บริการทุก
หน่วยงาน 
  

30 เมษายน 2563 

E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการ
และขั้นตอนการดําเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น 
มากน้อยเพียงใด 

63.08 30 เมษายน 2563 

E14 หน่วยงานที่ท่ าน ติดต่อ  เ ปิดโอกาสใ ห้
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดําเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น 
มากน้อยเพียงใด 

65.91 กําหนดให้มีช่องทางโดยการเปิดโอกาสให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ป รั บป รุ ง พัฒน าก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร แล ะก า ร
ดําเนินงาน  
 

หน่วยงานให้บริการทุก
หน่วยงาน 
 
 

30 เมษายน 2563 

E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการ
ดําเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมาก
ขึ้น มากน้อยเพียงใด 

62.41 1. กําหนดให้ทุกหน่วยงานที่ ให้บริการต้อง
ปรับปรุงการดําเนินงานของตนเองตามผล
ประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการ   
2. กําหนดให้ทุกหน่วยงานที่ให้บริการมีช่องทาง
ในการให้ผู้รับบริการสามารถแสดงความคิดเห็น 
คําติชม หรือข้อเสนอแนะ เพื่อให้มีการรับรู้

หน่วยงานให้บริการทุก
หน่วยงาน 
 

30 เมษายน 2563 
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ประเด็นการประเมิน คะแนน มาตรการส่งเสริม/แนวทางการปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ข้อมูลอย่างหลากหลาย  รวมถึงการนําข้อมูลมา
ใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

 


