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ส่วนที่ 1 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
1.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

   มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวงได้เข้ำร่วมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 โดยมีคะแนนภำพรวมหน่วยงำนมหำวิทยำลัย           
แม่ฟ้ำหลวง 66.95 คะแนน ระดับผลกำรประเมิน C โดยมรีำยละเอียดคะแนนตำมตัวชี้วัด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กราฟแสดงผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ผลคะแนนในแต่ละตัวช้ีวัด เรียงล าดับตามผลคะแนนการประเมิน 

 
1.2 ข้อเสนอแนะของส านักงาน ป.ป.ช. 

   จำกผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย 
แม่ฟ้ำหลวง ประจ ำปี 2563 ส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

    จำกเป้ำหมำย “กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ (ITA) ประจ ำปี 2563” ที่ก ำหนดให้หน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน  
85 คะแนนขึ้นไป ภำยในปี 2565 พบว่ำ ผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของมหำวิทยำลัย 
แม่ฟ้ำหลวงจำก 3 แบบวัด ได้แก่ แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน ( IIT) แบบวัดกำรรับรู้ของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT) และแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT) จ ำนวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด 
ซึ่งมีแบบวัดที่มีคะแนนผ่ำนเกณฑ์เป้ำหมำย (85 คะแนนขึ้นไป) คือ แบบวัด IIT สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภำพ
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่ำงชัดเจน 
ส่วนแบบวัดที ่มีคะแนนต ่ำกว่ำเกณฑ์เป้ำหมำย (85 คะแนนขึ ้นไป) คือแบบวัด EIT และ แบบวัด OIT  
จึงม ีข ้อเสนอแนะเพื ่อกำรปร ับปร ุงกำรด ำเน ินงำนให้ม ีผลกำรประเมิน คุณธรรมและควำมโปร ่งใส 
ของมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวงที่ดียิ่งข้ึนในปีถัดไป ดังต่อไปนี้ 

 

     

อันดับ ตัวช้ีวัด คะแนน เครื่องมือการประเมิน 

1 กำรปฏิบัติหน้ำที่ 92.43 

IIT 
2 กำรใช้อ ำนำจ 89.49 
3 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 87.80 

4 กำรใช้งบประมำณ 87.58 

5 กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร 83.69 
6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน 81.90 

EIT 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 80.02 
8 กำรปรับปรุงกำรท ำงำน 79.45 

9 กำรเปิดเผยข้อมูล 62.98 
OIT 

10 กำรป้องกันกำรทุจริต 18.75 
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   แบบวัด EIT เป็นกำรประเมินกำรรับรู ้ของผู ้รับบริกำรที ่มีต่อคุณภำพและมำตรฐำนกำร
ให้บริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ จึงควรด ำเนินกำร ดังนี้  

1)  คุณภำพกำรด ำเนินงำน ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนกำรให้บริกำรงำนด้ำน
ต่ำง ๆ อย่ำงทั่วถึง และส่งเสริมให้มีกำรฝึกอบรมพัฒนำเพิ่มพูนทักษะและควำมรู้เกี่ยวกับ
กำรปฏิบัติงำนอย่ำงสม ่ำเสมอ 

2)  ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงำนให้ง่ำยต่อกำรเข้ำถึงข้อมูล และมีกำรปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรกัน
อย่ำงชัดเจนและต่อเนื่อง 

3)  กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน สร้ำงกระบวนกำรปรึกษำหำรือระหว่ำงผู ้บริหำรและ
บุคลำกรเพื่อร่วมกันทบทวนปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นระบบ และ
ส่งเสริมให้ผู ้รับบริกำรและประชำชนทั่วไปมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นหรือให้
ค ำแนะน ำในกำรพัฒนำและปรับปรุงคุณภำพและมำตรฐำนกำรให้บริกำรได้โดยสะดวก 

    แบบวัด OIT เป็นกำรเปิดเผยข้อมูลพื้นฐำนต่ำง ๆ ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงำนสู่สำธำรณะ 
บนเว็บไซต์ของหน่วยงำนอย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์และง่ำยต่อกำรเข้ำถึง และแสดงเจตนำรมณ์ในกำรป้องกันกำร
ทุจริตโดยมีมำตรกำรที่เป็นรูปธรรม จึงควรด ำเนินกำรดังนี้ 

1)  กำรเปิดเผยข้อมูล เน้นกำรเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐำนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน ประกอบด้วย
ข้อมูลด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป งบประมำณ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือจัดหำพัสดุและกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล รวมทั้งข่ำวประชำสัมพันธ์ และมีช่องทำงกำรปฏิสัมพันธ์กับ
ผู ้รับบริกำรและประชำชนทั ่วไป และมีกำรให้บริกำรผ่ำนระบบ e-service โดยต้อง
เผยแพร่ในหัวข้อหรือต ำแหน่งที่สำมำรถเข้ำถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่ำย ทุกช่วงเวลำ 
ทั้งนี้ ต้องเป็นกำรเข้ำถึงผ่ำน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงำนโดยตรง 

2)  กำรป้องกันกำรทุจริต จัดประชุมเตรียมควำมพร้อมเข้ำรับกำรประเมิน ITA ก่อนจะศึกษำ
และวิเครำะห์ผลกำรประเมินของปีที่ผ่ำนมำเพื่อก ำหนดแนวทำงกำรปรับปรุงและพัฒนำ 
จำกนั้นจัดท ำแนวทำงกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรภำยในและให้มีกำรก ำกับติดตำมกำรน ำไป
ปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม ที ่ส ำคัญ ต้องมีกำรพัฒนำทักษะ ควำมรู ้ควำมสำมำรถของ
บุคลำกรผู ้ด ูแลเว ็บไซต์ของหน่วยงำนในกำรปร ับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีกำร
ติดต่อสื่อสำรผ่ำนเว็บไซต์ได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ  
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ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยตัวชี้วัดกำรประเมินจ ำนวน 
10 ตัวชี้วัด รวม 100 คะแนน โดยใช้เครื่องมือกำรประเมินที่แตกต่ำงกันจ ำนวน 3 เครื่องมือกำรประเมิน 
ดังต่อไปนี้ 

1)  แบบวัดกำรรับรู ้ของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน ที่มี
ต่อหน่วยงำนตนเอง ซึ่งประเมินโดยกำรตอบแบบสอบถำมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน 
(ส ำหรับมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวงคือบุคลำกรของมหำวิทยำลัย) (ค่ำน ้ำหนักคะแนน  30 
คะแนน)  

2)  แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก
ที่มีต่อหน่วยงำนที่ประเมิน ซึ่งประเมินโดยกำรตอบแบบสอบถำมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภำยนอก (ส  ำหรับมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวงคือนักศึกษำ คู ่ส ัญญำ ผู ้ร ับบริกำรจำก
มหำวิทยำลัย) (ค่ำน ้ำหนักคะแนน 30 คะแนน)  

3)  แบบตรวจกำรเป ิด เผยข ้อม ูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับกำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณะของ
หน่วยงำนเพื่อให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้ ซึ่งประเมินโดยกำรเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของ
มหำวิทยำลัย (ค่ำน ้ำหนักคะแนน 40 คะแนน) 

มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวงได้คะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เป็นคะแนนรวม 66.95 คะแนน โดยเป็นคะแนนจำกกำร
ประเมินจำกแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน ( IIT) 88.2 คะแนน จำกแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT) 80.46 คะแนน และจำกแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT) 40.87 คะแนน 
ระดับผลกำรประเมินอยู่ในระดับไม่ผ่ำน โดยมหำวิทยำลัยได้น ำผลกำรประเมินมำวิเครำะห์ถึงประเด็นปัญหำ 
ข้อบกพร่อง สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขจำกกำรวัดประเมินทั้ง 3 รูปแบบ เพ่ือน ำไปใช้เป็นแนวทำงพัฒนำหน่วยงำน
ในปีงบประมำณถัดไป โดยขออภิปรำยผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนรำยตัวชี้วัด แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่   
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1) ระดับปรับปรุงเร่งด่วน หมำยถึง ผลกำรประเมินในตัวชี้วัด ต ่ำกว่ำ 65 คะแนน หน่วยงำนต้องรีบ
ด ำเนินกำรแก้ไขให้รวดเร็วที่สุด  

2) ระดับเร่งพัฒนา หมำยถึง ผลกำรประเมินในตัวชี้วัด อยู่ระหว่ำง 65 - 85 คะแนน หน่วยงำนต้อง 
เร่งพัฒนำหรือแก้ไขข้อจ ำกัดที่ท ำให้ได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ร้อยละ 85  

3) ระดับรักษาระดับ หมำยถึง ผลกำรประเมินในตัวชี้วัด สูงกว่ำ 85 คะแนน หน่วยงำนต้องด ำเนินกำร
เพ่ือรักษำมำตรฐำนเอำไว้  

 

2.1 วิเคราะห์ระดับผลคะแนนจากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวงได้คะแนนกำรประเมินจำกแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน ( IIT) 
อยู่ที่ 88.2 โดยในแต่ละตัวชี้วัดได้คะแนนดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

จำกผลคะแนนแสดงให้เห็นว่ำผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในเห็นว่ำมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวงมีกำร
ปฏิบัติงำนโดยยึดหลักตำมมำตรฐำน มีควำมโปร่งใส เท่ำเทียม และปลอดทุจริต โดยมี 4 ตัวชี้วัดที่อยู่ในระดับ
รักษำระดับ ได้แก่ กำรปฏิบัติหน้ำที่ กำรใช้อ ำนำจ กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต กำรใช้งบประมำณ แต่อย่ำงไรก็
ตำมก็ยังมตีัวชี้วัดที่อยู่ในระดับเร่งพัฒนำ 1 ตัวชี้วัด คือกำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร 

ตัวช้ีวัดการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ประกอบด้วยข้อค ำถำมจ ำนวน 6 ข้อ โดยจ ำแนกผลคะแนน
รำยข้อ และจัดอันดับคะแนน ดังนี้ 

 

 

 

 

อันดับ ตัวช้ีวัด คะแนน 
1 กำรปฏิบัติหน้ำที่ 92.43 

2 กำรใช้อ ำนำจ 89.49 
3 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 87.80 

4 กำรใช้งบประมำณ 87.58 

5 กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร 83.69 
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ตัวช้ีวัดการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

อันดับ ข้อ ประเด็นการประเมิน ผลคะแนน 
1 I19 บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน มีกำรเอำทรัพย์สินของรำชกำร ไปเป็นของ

ส่วนตัว หรือน ำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มำกน้อยเพียงใด 
97.83 

2 I22 บุคคลภำยนอกหรือภำคเอกชน มีกำรน ำทรัพย์สินของรำชกำรไปใช้ โดย
ไม่ได้ขออนุญำตอย่ำงถูกต้อง จำกหน่วยงำนของท่ำน มำกน้อยเพียงใด 

96.34 

3 I21 ถ้ำต้องมีกำรขอยืมทรัพย์สินของรำชกำร ไปใช้ปฏิบัติงำน บุคลำกรใน
หน่วยงำนของท่ำน มีกำรขออนุญำตอย่ำงถูกต้อง มำกน้อยเพียงใด 

87.30 

4 I24 หน่วยงำนของท่ำน มีกำรก ำกับดูแลและตรวจสอบกำรใช้ทรัพย์สินของ
รำชกำร เพื่อป้องกันไม่ให้มีกำรน ำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวก
พ้อง มำกน้อยเพียงใด 

83.27 

5 I23 ท่ำนรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงำนของท่ำน เกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สินของ
รำชกำรที่ถูกต้อง มำกน้อยเพียงใด 

73.92 

6 I20 ขั้นตอนกำรขออนุญำตเพ่ือยืมทรัพย์สินของรำชกำร ไปใช้ปฏิบัติงำนใน
หน่วยงำนของท่ำน มีควำมสะดวกมำกน้อยเพียงใด 

63.51 

 

จำกข้อค ำถำม 6 ข้อที่ก ำหนดในตัวชี้วัดกำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร พบว่ำมี 2 ประเด็นกำร
ประเมินทีอ่ยู่ในระดับเร่งพัฒนำ ได้แก่ I23/I24 และ 1 ประเด็นกำรประเมินที่อยู่ในระดับปรับปรุงเร่งด่วน ได้แก่ 
I20 โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในไม่ทรำบถึงแนวปฏิบัติที ่ชัดเจนเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร และ
ขั้นตอนกำรขออนุญำตเพื่อยืมทรัพย์สินของรำชกำรไปใช้ปฏิบัติงำนในหน่วยงำนยังไม่สะดวก รวมถึงกำรก ำกับ
ดูแลตรวจสอบใช้ทรัพย์สินของรำชกำรยังไม่ดีเท่ำที่ควร 

ดังนั้นมหำวิทยำลัยควรสร้ำงกำรรับรู้ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในเกี่ยวกบัประเด็นดังกล่ำว และควร
ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนจัดท ำแนวปฏิบัติในกำรใช้ กำรยืมทรัพย์สินของรำชกำรให้ชัดเจน โดยอำจพิจำรณำลด
ขั้นตอนกำรขออนุญำตเพื่อยืมทรัพย์สินรำชกำรให้มีควำมสะดวกต่อกำรท ำงำนมำกยิ่งขึ ้น มีกำรก ำหนด
ผู้รับผิดชอบที่ก ำกับ ดูแล ตรวจสอบ ทรัพย์สินของรำชกำร เพื่อเป็นกำรป้องกันไม่ให้น ำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
จัดท ำรำยงำนกำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่ำวเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในได้
รับรู้ 
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2.2 วิเคราะห์ระดับผลคะแนนจากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวงได้คะแนนกำรประเมินจำกแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก 
(EIT) อยู่ที่ 80.46 โดยในแต่ละตัวชี้วัดได้คะแนนดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

จำกผลคะแนนแสดงให้เห็นว่ำมหำวิทยำลัยควรพัฒนำทุกตัวชี้วัดให้ดีขึ้น เพรำะมีคะแนนต ่ำกว่ำ 85 
คะแนน โดยในแต่ละตัวชี้วัดมีประเด็นค ำถำมย่อย สำมำรถจ ำแนกผลคะแนนรำยข้อ และจัดอันดับคะแนน ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดคุณภาพการด าเนินงาน 

อันดับ ข้อ ประเด็นการประเมิน ผลคะแนน 
1 E4 ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ท่ำนเคยถูกเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำน

ติดต่อ ร้องขอให้จ่ำยหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพ่ือแลกกับกำรปฏิบัติงำน กำร
อนุมัติ อนุญำต หรือให้บริกำร หรือไม่  
 เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่น ๆ ที่อำจค ำนวณเป็นเงินได้ เช่น 
กำรลดรำคำ กำรให้ควำมบันเทิง เป็นต้น 

96.95 

2 E3 เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ ให้ข้อมูล เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำร/
ให้บริกำรแก่ท่ำน อย่ำงตรงไปตรงมำ ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มำก
น้อยเพียงใด 

79.86 

3 E2 เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ ปฏิบัติงำน/ให้บริกำรแก่ท่ำน กับผู้
มำติดต่อคนอื่น ๆ อย่ำงเท่ำเทียมกัน มำกน้อยเพียงใด 

78.46 

4 E5 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรด ำเนินงำน โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของ
ประชำชนและส่วนรวมเป็นหลัก มำกน้อยเพียงใด 

78.03 

5 E1 เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ ปฏิบัติงำน/ให้บริกำรแก่ท่ำน ตำม
ประเด็นดังต่อไปนี้ มำกน้อยเพียงใด  
เป็นไปตำมขั้นตอนที่ก ำหนด เป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
 
 
 

76.49 

อันดับ ตัวช้ีวัด คะแนน 

1 คุณภำพกำรด ำเนินงำน 81.90 

2 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 80.02 
3 กำรปรับปรุงกำรท ำงำน 79.45 
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ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการสื่อสาร 

อันดับ ข้อ ประเด็นการประเมิน ผลคะแนน 
1 E8 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีช่องทำงรับฟังค ำติชมหรือควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ

กำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร หรือไม่ 
92.18 

2 E10 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีช่องทำงให้ผู้มำติดต่อร้องเรียนกำรทุจริตของ
เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน หรือไม่ 

78.96 

3 E9 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรชี้แจงและตอบค ำถำม เมื่อมีข้อกังวลสงสัย
เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงชัดเจน มำกน้อยเพียงใด 

77.19 

4 E7 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรเผยแพร่ผลงำนหรือข้อมูลที่สำธำรณชนควร
รับทรำบอย่ำงชัดเจน มำกน้อยเพียงใด 

76.34 

5 E6 กำรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มำก
น้อยเพียงใด เข้ำถึงง่ำย ไม่ซับซ้อน  มีช่องทำงหลำกหลำย 

75.41 

ตัวช้ีวัดการปรับปรุงการท างาน 
อันดับ ข้อ ประเด็นการประเมิน ผลคะแนน 

1 E13 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรด ำเนินงำน/กำร
ให้บริกำร ให้เกิดควำมสะดวกรวดเร็วมำกขึ้น หรือไม่ 

96.33 

2 E15 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร ให้มี
ควำมโปร่งใสมำกขึ้น มำกน้อยเพียงใด 

78.72 

3 E12 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรปรับปรุงวิธีกำรและขั้นตอนกำรด ำเนินงำน/
กำรให้บริกำรให้ดีขึ้น มำกน้อยเพียงใด 

76.21 

4 E11 เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรปรับปรุงคุณภำพกำร
ปฏิบัติงำน/กำรให้บริกำรให้ดีขึ้น มำกน้อยเพียงใด 

74.96 

5 E14 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ เปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงพัฒนำกำรด ำเนินงำน/กำร
ให้บริกำรของหน่วยงำนให้ดีขึ้น มำกน้อยเพียงใด 

71.03 

 

จำกผลคะแนนตำมประเด็นกำรประเมินในแต่ละตัวชี้วัด พบว่ำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกเห็นว่ำ
มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวงปลอดจำกกำรกระท ำทุจริต มีช่องทำงในกำรรับฟังควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน
หรือกำรให้บริกำร และมีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรด ำเนินกำรหรือกำรให้บริกำรให้เกิดควำมสะดวกรวดเร็ว 
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โดยคะแนนกำรประเมินที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำวอยู่ที่ระดับเกิน 90 คะแนน อย่ำงไรก็ตำมมหำวิทยำลัยมีประเด็น
กำรประเมินที่อยู่ในระดับเร่งพัฒนำ ดังต่อไปนี้ 

1)  ตัวช้ีวัดคุณภาพการด าเนินงาน มีข้อค ำถำมในตัวชี้วัดนี้อยู่ 5 ข้อ โดยมีประเด็นกำรประเมินที่ควร

พัฒนำให้ดีขึ ้น ได้แก่ E1 – E3 และ E5 โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกเห็นว่ำเจ้ำหน้ำที่ของ

มหำวิทยำลัยปฏิบัติงำนหรือให้บริกำรยังไม่เป็นไปตำมขั้นตอนและระยะเวลำที่ก ำหนด และกำรให้

ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนหรือกำรให้บริกำรยังไม่เพียงพอ 

ดังนั้น มหำวิทยำลัยควรก ำหนดให้หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยจัดท ำขั้นตอนและมำตรฐำนกำร
ท ำงำน/กำรให้บริกำรอย่ำงชัดเจน และเพ่ิมกำรสร้ำงกำรรับรู้ โดยต้องเผยแพร่ข้อมูลดังกล่ำวให้กับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกให้รับทรำบอย่ำงทั่วถึง ในหลำกหลำยช่องทำง 

2)  ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร มีข้อค ำถำมในตัวชี้วัดนี้อยู่ 5 ข้อ โดยมีประเด็นกำรประเมินที่
ควรพัฒนำให้ดีขึ ้น ได้แก่ E6 – E7 และ E9 - E10 โดยผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกเห็นว่ำ
มหำวิทยำลัยควรเผยแพร่ข้อมูลอย่ำงชัดเจน เข้ำถึงง่ำย มีช่องทำงที่หลำกหลำย และควรต้องเพ่ิม
กำรชี้แจงและตอบค ำถำมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึงเพ่ิมช่องทำงให้ผู้มำติดต่อร้องเรียนกำรทุจริตของ
เจ้ำหน้ำทีด่้วย  

ดังนั ้น มหำวิทยำลัยควรพัฒนำประสิทธิภำพของกำรสื ่อสำรมำกขึ ้น โดยควรก ำหนดให้ทุก
หน่วยงำนก ำหนดข้อมูลที่สำธำรณชนควรทรำบ และจัดท ำข้อค ำถำม-ค ำตอบ ที่มีกำรสงสัยหรือ
ถำมบ่อยจำกกำรด ำเนินงำนหรือให้บริกำร เผยแพร่ผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย ไม่ว่ำจะเป็นเว็บไซต์
มหำวิทยำลัยหรือของหน่วยงำน รวมไปจนถึงสื่อออนไลน์ต่ำงๆ  นอกจำกนี้หน่วยงำนควรชี้แจง
ช่องทำงกำรร้องเรียนกำรทุจริตอย่ำงชัดเจน เพ่ือให้ผู้มำติดต่อสำมำรถรับทรำบและเข้ำถึงช่องทำง
ได้โดยง่ำย 

3)  ตัวช้ีวัดการปรับปรุงการท างาน มีข้อค ำถำมในตัวชี้วัดนี้อยู่ 5 ข้อ โดยมีประเด็นกำรประเมินที่ควร
พัฒนำให้ดีขึ้น ได้แก่ E11 -12 และ E14 - 15 แสดงให้เห็นว่ำ ผู้มีส่วนได้เสียภำยนอกยังไม่ทรำบ
ว่ำมหำวิทยำลัยได้มีกำรปรับปรุงวิธีและขั้นตอนกำรด ำเนินงำนและกำรให้บริกำรให้ดีขึ้น หรือ
โปร่งใสมำกขึ้นหรือไม่อย่ำงไร เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนมีกำรปรับปรุงคุณภำพกำรปฏิบัติงำนหรือ
กำรให้บริกำรหรือไม่อย่ำงไร และมีโอกำสให้เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงพัฒนำกำรด ำเนินกำร
หรือกำรให้บริกำรน้อย  
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ดังนั้นมหำวิทยำลัยควรก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนเผยแพร่ข้อมูลขั้นตอนกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร 
(แผนผังกำรปฏิบัติงำนที่ระบุขั้นตอน วิธีกำร ระยะเวลำในแต่ละขั้นตอนที่ชัดเจน) รวมถึงสื่อสำรประชำสัมพันธ์
เพื่อสร้ำงกำรรับรู้ในกำรปรับปรุงวิธีกำรด ำเนินกำรเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพ และควำมโปร่งใส  รวมไปถึง
มหำวิทยำลัยควรด ำเนินกำรเปิดโอกำส หรือสร้ำงโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก หรือผู้ใช้บริกำร หรือผู้
ประสำนงำนติดต่อต่ำงๆ ได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงพัฒนำกำรด ำเนินงำนทั้งในระดับหน่วยงำน และใน
ระดับมหำวิทยำลัย เพื่อแสดงถึงกำรด ำเนินงำนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้และน ำข้อเสนอแนะจำกผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ด้ำนต่ำงๆ มำเป็นข้อมูลส ำหรับกำรพัฒนำหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพ เช่น กำรจัดกำรประชุม กำรจัดท ำ
แบบประเมิน เพื่อแสดงควำมคิดเห็น หรือกำรเชิญเข้ำร่วมกำรสนทนำกลุ่มย่อย เพื่อน ำควำมคิดเห็นของ
กลุ่มเป้ำหมำยมำปรับปรุงและพัฒนำกำรด ำเนินงำนภำยในหน่วยงำน นอกจำกนี้ยังเป็นกำรสร้ำงกระบวนกำร
รับรู้โดยตรง รวมถึงสำมำรถน ำข้อมูลดังกล่ำวเผยแพร่ข้อมูลให้สำธำรณชน สังคม ชุมชน ได้รับรู้อีกด้วย 

 

2.3 วิเคราะห์ระดับผลคะแนนจากแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวงได้คะแนนกำรประเมินจำกแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT) อยู่ที่ 
40.87 คะแนน โดยในแต่ละตัวชี้วัดได้คะแนนดังต่อไปนี้ 

 
 

 

 

จำกผลคะแนนแสดงให้เห็นว่ำทั ้ง 2 ตัวชี ้ว ัดอยู ่ในระดับปรับปรุงเร่งด่วน มหำวิทยำลัยต้องเร่ง
ด ำเนินกำรแก้ไขข้อบกพร่องจำกกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะทันที โดยในแต่ละตัวชี้วัดมีประเด็นค ำถำมย่อย 
มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวงไม่ได้รับคะแนนจำกกำรประเมินถึง 19 ประเด็นค ำถำมย่อยจำก 43 ค ำถำม โดยมี
ควำมเห็นจำกคณะกรรมกำรประเมิน รำยละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

อันดับ ตัวช้ีวัด คะแนน 

1 กำรเปิดเผยข้อมูล 62.98 
2 กำรป้องกันกำรทุจริต 18.75 
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ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล 

ตัวช้ีวัดย่อย: ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อ ประเด็นการประเมิน ความเห็นจากคณะกรรมการประเมิน คะแนน 
O2 ข้อมูลผู้บริหำร แสดงข้อมูลไม่ครบถ้วน - ขำดข้อมูลช่องทำงกำร

ติดต่อ 
0.00 

ตัวช้ีวัดย่อย: การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 

O8 Q&A ไม่พบช่องทำงที่พิมพ์ถำม-ตอบ  0.00 

ตัวช้ีวัดย่อย: การบริหารงาน  

O10 แผนด ำเนินงำนประจ ำปี ไม่พบเอกสำรตำม link ที่ให้มำ -ไม่พบ link ใน
หน้ำเว็บไซต์หลักของหน่วยงำน 

0.00 

O11 รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำร
ด ำเนินงำนประจ ำปี รอบ 6 เดือน 

ไม่พบเอกสำรตำม link ที่ให้มำ - ไม่พบ link ใน
หน้ำเว็บไซต์หลักของหน่วยงำน 

0.00 

O12 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี ไม่พบเอกสำรตำม link ที่ให้มำ - ไม่พบ link ใน
หน้ำเว็บไซต์หลักของหน่วยงำน 

0.00 

O13 คู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน หน่วยงำนน ำเสนอคู่มือพนักงำนของมหำวิทยำลัย 
ซึ่งไม่ได้แสดงถึงข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของแต่ละ
ภำรกิจ 

0.00 

ตัวช้ีวัดย่อย: การบริหารเงินงบประมาณ 

O18 แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี ไม่พบเอกสำรตำม link ที่ให้มำ - ไม่พบ link ใน
หน้ำเว็บไซต์หลักของหน่วยงำน 

0.00 

O19 รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ ประจ ำปี รอบ 6 เดือน 

ไม่พบเอกสำรตำม link ที่ให้มำ - ไม่พบ link ใน
หน้ำเว็บไซต์หลักของหน่วยงำน 

0.00 

O20 รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ประจ ำปี 

-ไม่พบเอกสำรตำม link ที่ให้มำ - ไม่พบ link ใน
หน้ำเว็บไซต์หลักของหน่วยงำน 

0.00 

ตัวช้ีวัดย่อย: การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

O25 นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ไม่ชัดเจนว่ำข้อมูลที่น ำเสนอ ได้รับอนุมัติจำก
ผู้บริหำร หรือส่วนงำนที่รับผิดชอบหรือไม่ 

0.00 

O26 กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล 

ไม่ชัดเจนว่ำข้อมูลที่น ำเสนอ ได้รับอนุมัติจำก
ผู้บริหำร หรือส่วนงำนที่รับผิดชอบหรือไม่ 

0.00 
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ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล 

ตัวช้ีวัดย่อย: การส่งเสริมความโปร่งใส 

O33 กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม ไม่ชัดเจนว่ำกิจกรรมที่น ำเสนอเป็นกำรเปิดโอกำส
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมอย่ำงไร 

 

0.00 

ตัวช้ีวัดการป้องกันการทุจริต 
ตัวช้ีวัดย่อย: การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 

ข้อ ประเด็นการประเมิน ความเห็นจากคณะกรรมการประเมิน คะแนน 

O36 กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต
ประจ ำปี 

ไม่พบข้อมูลกำรประเมินควำมเสี่ยงของกำร
ด ำเนินงำนหรือกำรปฏิบัติหน้ำที่ท่ีอำจก่อให้เกิด
กำรทุจริตฯ ในรำยงำนดังกล่ำว 

0.00 

O37 กำรด ำเนินกำรเพ่ือจัดกำรควำมเสี่ยง
กำรทุจริต 

ไม่พบข้อมูลกำรด ำเนินกำรเพ่ือจัดกำรควำมเสี่ยง
กำรทุจริตที่สอดคล้องกับมำตรกำรหรือกำร
ด ำเนินกำรเพ่ือบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงตำมข้อ 
O36 

0.00 

O39 แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต
ประจ ำปี 

ไม่พบแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตประจ ำปี 0.00 

O40 รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำร
ด ำเนินกำรป้องกันกำรทุจริตประจ ำปี 
รอบ 6 เดือน 

ไม่พบรำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินกำร
ป้องกันกำรทุจริต 

0.00 

O41 รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรป้องกันกำร
ทุจริตประจ ำปี 

ไม่พบรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรป้องกันกำรทุจริต
ประจ ำปี 

0.00 

ตัวช้ีวัดย่อย: มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

O42 มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำม
โปร่งใสภำยในหน่วยงำน 

ไม่ได้แสดงกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมิน ITA ปี 
พ.ศ. 2562 และน ำมำจัดท ำเป็นมำตรกำร 

0.00 

O43 กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรส่งเสริม
คุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยใน
หน่วยงำน 

- ไม่มีมำตรกำรจำกข้อ O42 จึงไม่สำมำรถ
ประเมินให้คะแนนได้ 

0.00 
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 จำกข้อค ำถำมที่ไม่ได้รับคะแนนที่มีจ ำนวน 19 ค ำถำมจำกทั้งหมด 43 ค ำถำมและควำมเห็นจำก
คณะกรรมกำรประเมินฯ แสดงให้เห็นว่ำมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวงไม่สำมำรถเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะตำมตัวชี้วัด
ได้อย่ำงครบถ้วน เมื่อพิจำรณำแล้วพบว่ำเกิดจำกกำรที่มหำวิทยำลัยไม่ได้ด ำเนินกำรเปิดเผยข้อมูลให้สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด เปิดเผยข้อมูลที่ไม่ได้อยู่บนเว็บไซต์ของมหำวิทยำลัย มีปัญหำทำงเทคนิคของระบบ
บริหำรจัดกำรสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยได้วิเครำะห์ถึงประเด็นปัญหำ พบว่ำมีสำเหตุมำจำกควำมไม่ควำมเข้ำใจ
อย่ำงถ่องแท้ในกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องของข้อมูล วิธีกำรเปิดเผย
ข้อมูล หลักเกณฑ์ที่ก ำหนด โดยมหำวิทยำลัยต้องเร่งสร้ำงควำมเข้ำใจและตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำร
ส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนให้กับบุคลำกรเพื่อแก้ไขปัญหำนี้อย่ำง
เร่งด่วน  
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ส่วนที่ 3 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

    
มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวงได้ท ำกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร

ด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (ส่วนที่ 2) โดยผลของมหำวิทยำลัย
แม่ฟ้ำหลวงแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ ตำมคะแนนในแต่ละประเด็นตัวชี้วัด คือระดับรักษำระดับ ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ท ำดีแล้วและต้องรักษำมำตรฐำนเอำไว้ (คะแนนมำกกว่ำ 85) ระดับเร่งพัฒนำ ประเด็นตัวชี้วัดที่ต้องพัฒนำให้
ดีขึ้น (คะแนนระหว่ำง 65 - 85) และระดับปรับปรุงเร่งด่วน ประเด็นตัวชี้วัดที่ต้องด ำเนินกำรแก้ไขโดยเร่งด่วน 
(คะแนนต ่ำกว่ำ 65 คะแนน) สรุปได้ดังนี้ 

 

ตัวช้ีวัดการประเมิน ประเด็นที่ต้องเร่งพัฒนาหรือปรับปรุงเร่งด่วน 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 88.2 คะแนน 
กำรปฏิบัติหน้ำที่ 92.43 คะแนน จำกผลคะแนน พบว่ำมีประเด็นที ่ต ้องเร่ง

พัฒนำ ได้แก่ กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภำยในไม่ทรำบถึงแนวปฏิบัติที ่ช ัดเจน
เกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร และขั้นตอนกำร
ขออน ุญำตเพ ื ่อย ืมทร ัพย ์ส ินของรำชกำรไปใช้
ปฏิบัติงำนในหน่วยงำนยังไม่สะดวก รวมถึงกำรก ำกับ
ด ูแลตรวจสอบใช ้ทร ัพย ์ส ินของรำชกำรย ัง ไม ่ดี
เท่ำท่ีควร 

กำรใช้อ ำนำจ 89.49 คะแนน 

กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 87.80 คะแนน 
กำรใช้งบประมำณ 87.58 คะแนน 

กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร 83.69 คะแนน 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 80.46 คะแนน 

คุณภำพกำรด ำเนินงำน 81.90  คะแนน จำกผลคะแนน พบว่ำทั้ง 3 ตัวชี้วัดต้องเร่งพัฒนำ 
รำยละเอียดดังนี้ 

1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพบว่ำเจ้ำหน้ำที่ของมหำวิทยำลัย
ปฏิบัติงำนหรือให้บริกำรยังไม่เป็นไปตำมขั้นตอน
และระยะเวลำที่ก ำหนด และกำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
กำรด ำเนินงำนหรือกำรให้บริกำรยังไม่เพียงพอ 

2. ผู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเสียไม่ทรำบถึงช ่องทำงในกำร
ร้องเรียนทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ ไม่เห็นกำรชี้แจงและ
ตอบค ำถำมถึงข้อสงสัยเกี ่ยวกับกำรด ำเนินงำน   

ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 80.02 คะแนน 

กำรปรับปรุงกำรท ำงำน 79.45 คะแนน 
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ตัวช้ีวัดการประเมิน ประเด็นที่ต้องเร่งพัฒนาหรือปรับปรุงเร่งด่วน 

กำรเข้ำถึงข้อมูลยำกและมีช่องทำงไม่หลำกหลำย
เท ่ำท ี ่ควร นอกจำกน ี ้  กำรเผยแพร ่ข ้อม ูลที่
สำธำรณชนควรทรำบมีน้อย 

3. ผ ู ้ ม ี ส ่ วนได้ ส ่ วน เสี ยภำยนอกย ั ง ไม ่ทรำบว่ ำ
มหำวิทยำลัยได้มีกำรปรับปรุงวิธีและขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำนและให้บริกำรให้ดีขึ้น หรือโปร่งใสมำก
ขึ้นหรือไม่อย่ำงไร เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนมีกำร
ปรับปรุงคุณภำพกำรปฏิบัติงำนหรือกำรให้บริกำร
หรือไม่อย่ำงไร และมีโอกำสให้เข้ำไปมีส่วนร่วมใน
กำรปร ับปร ุงพ ัฒนำกำรด  ำเน ินกำรหร ือกำร
ให้บริกำรน้อย  

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 40.87 คะแนน 

กำรเปิดเผยข้อมูล 62.98 คะแนน จำกผลคะแนน พบว่ำทั้ง 2 ตัวชี้วัดต้องแก้ไขปรับปรุง
อย่ำงเร่งด่วน โดยมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวงไม่สำมำรถ
เปิดเผยข้อมูลสำธำรณะตำมตัวชี้วัดได้อย่ำงครบถ้วน 
เมื ่อพิจำรณำแล้วพบว่ำเกิดจำกกำรที่มหำวิทยำลัย
ไม ่ได ้ด  ำเน ินกำรเป ิดเผยข้อมูลให ้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ที ่ก ำหนด เปิดเผยข้อมูลที ่ไม่ได้อยู ่บน
เว็บไซต์ของมหำวิทยำลัย มีปัญหำทำงเทคนิคของ
ระบบบริหำรจัดกำรสำรสนเทศ 

กำรป้องกันกำรทุจริต 18.75 คะแนน 

 

มหำวิทยำลัยจึงได้น ำผลกำรวิเครำะห์ดังกล่ำวไปสู่กำรปฏิบัติของหน่วยงำน โดยกำรก ำหนดเป็น
มำตรกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในมหำวิทยำลัยให้ดีขึ้นในประเด็นที่ต้อง
พัฒนำให้ดีขึ้นและที่ต้องด ำเนินกำรแก้ไขโดยเร่งด่วน ดังนี้ 
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มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

ประเด็น มาตรการ วิธีการปฏิบัติ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ระดับเร่งพัฒนา 

ตัวช้ีวัด 4 กำรใช้
ทรัพย์สินของทำง
รำชกำร 

มาตรการปรับปรุง
ระบบการใช้
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

1. จัดท ำหรือทบทวนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร  
โดยอำจพิจำรณำลดขั้นตอนกำรขออนุญำตเพื่อยืมทรัพย์สินรำชกำรให้มี
ควำมสะดวกต่อกำรท ำงำนมำกยิ่งขึ้น 

2. จัดท ำหรือทบทวนแบบฟอร์มในกำรยืมใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร 
3. เผยแพร่ข้อมูลแนวปฏิบัติในกำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร ผ่ำน

ช่องทำงที่หลำกหลำย 
4. จัดประชุมเพ่ือชี้แจงแนวปฏิบัติกำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร 
5. ก ำหนดผู้รับผิดชอบที่ก ำกับ ดูแล ตรวจสอบ กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 

เพื่อเป็นกำรป้องกันไม่ให้น ำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว จัดท ำรำยงำนกำรใช้
ทรัพย์สินของทำงรำชกำร และเผยแพร่ข้อมูลให้สำธำรณชนรับรู้ 

6. จัดท ำมำตรกำรป้องกันกำรรับสินบนและกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

7. จัดท ำสื ่อประชำสัมพันธ์เพื ่อสร้ำงกำรรับรู ้เรื ่องกำรขัดกันระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และเผยแพร่ตำมช่องทำง
ต่ำงๆ 

1. ส ำนักงำนจัดกำรทรัพย์สินและรำยได้ 
2. ศูนย์บริกำรวิชำกำร 
3. ส่วนอำคำรสถำนที่ 
4. ส่วนประชำสัมพันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



20 
 

ตัวช้ีวัด 6 
คุณภำพกำร
ด ำเนินงำน 
 
ตัวช้ีวัด 8  
กำรปรับปรุงกำร
ท ำงำน 

มาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการ
ท างานของ
มหาวิทยาลัย  

1. จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนและให้บริกำรหรือปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน โดย
ต้องมขีั้นตอนและระยะเวลำกำรด ำเนินกำรให้ชัดเจน 

2. เผยแพร่ข้อมูลขั ้นตอนปฏิบัต ิงำนและให้บริกำร โดยระบุขั ้นตอน 
ระยะเวลำในแต่ละขั้นตอนที่ชัดเจน 

3. จัดให้มีกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร และเผยแพร่ผลกำร
ประเมินผ่ำนเว็บไซต์ของมหำวิทยำลัย หรือช่องทำงต่ำงๆ ที่ผู ้มำรับ
บริกำรสำมำรถเข้ำถึงได ้

4. จัดประชุมหรือจัดท ำแบบประเมินเพื่อเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภำยนอก ผู้ใช้บริกำร หรือผู้ประสำนงำนติดต่อต่ำงๆ ได้เข้ำมำมีส่วนร่วม
ในกำรปรับปรุงพัฒนำกำรด ำเนินงำนทั้งในระดับหน่วยงำน และในระดับ
มหำวิทยำลัย เพ่ือแสดงถึงกำรด ำเนินงำนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

5. น ำข้อเสนอแนะจำกผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสีย มำเป็นข้อมูลส ำหรับกำร
พัฒนำกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพ  

6. สื่อสำรประชำสัมพันธ์เพื่อสร้ำงกำรรับรู้ว่ำหน่วยงำนได้มีกำรปรับปรุง
วิธีกำรด ำเนินกำรที่เกิดจำกค ำแนะน ำ  

7. จัดท ำช่องทำงกำรร้องเรียนกำรให้บริกำรที่เว็บไซต์ของมหำวิทยำลัย 
หรือช่องทำงต่ำงๆ ที่ผู้มำรับบริกำรสำมำรถเข้ำถึงได้ 

8. ก ำหนดแนวทำงกำรจัดกำรข้อร้องเรียนให้ชัดเจน และประกำศให้
หน่วยงำนของมหำวิทยำลัยถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 

9. ประชำสัมพันธ์เผยแพร่ช่องทำงกำรร้องเรียนกำรให้บริกำร และแนวทำง
ในกำรจัดกำรข้อเรียนให้สำธำรณชนทรำบ 

1. ทุกหน่วยงำนในมหำวิทยำลัย 
2. ส่วนประชำสัมพันธ์ 
3. หน่วยจัดกำรสำรสนเทศ 
4. ส่วนสำรบรรณ อ ำนวยกำร และนิติกำร 
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ประเด็น มาตรการ วิธีการปฏิบัติ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด 7
ประสิทธิภำพกำร
สื่อสำร 

มาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการ
สื่อสารของ
มหาวิทยาลัย 

1. จัดประชุมชี้แจงหน่วยงำนให้ก ำหนดข้อมูลที่สำธำรณชนควรทรำบ  
2. หน่วยงำนจัดท ำข้อค ำถำม-ค ำตอบ (Q&A) ที่มีกำรสงสัยหรือถำมบ่อย

จำกกำรด ำเนินงำนหรือให้บริกำร และให้เผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ของ
มหำวิทยำลัย หรือช่องทำงต่ำงๆ ที่ผู้มำรับบริกำรสำมำรถเข้ำถึงได้ 

3. ปรับปรุงเว ็บไซต์ของมหำวิทยำล ัยให้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลต ่ำงๆ           
ได้สะดวกมำกยิ่งขึ้น 

4. เผยแพร่ข้อมูลของมหำวิทยำลัย ผ่ำนช่องทำงที ่หลำกหลำย เพื ่อให้
สำธำรณชนสำมำรถเข้ำถึงได้โดยง่ำย 

5. จัดท ำช่องทำงกำรร้องเรียนเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบบนเว็บไซต์
หน่วยงำน ให้สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย 

6. ก ำหนดมำตรกำรกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมชิอบ 
และประกำศให้หน่วยงำนของมหำวิทยำลัยถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 

7. ประชำสัมพันธ์เผยแพร่ช่องทำงกำรร้องเรียนเรื่องทุจริตและประพฤติ     
มิชอบ และแนวทำงในกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนดังกล่ำวฯ ให้สำธำรณชน
ทรำบ 
 

1. ทุกหน่วยงำนในมหำวิทยำลัย 
2. ส่วนประชำสัมพันธ์ 
3. หน่วยจัดกำรสำรสนเทศ 
4. ส่วนสำรบรรณ อ ำนวยกำร และนิติกำร 

ระดับปรับปรุงเร่งด่วน 

ตัวช้ีวัด 9  
กำรเปิดเผย
ข้อมูล 

มาตรการการสร้าง
ความเข้าใจการ

1. อธิกำรบดีให้ควำมส ำคัญกับกำรด ำเนินกำรยกระดับคุณธรรมและควำม
โปร่งใส โดยมีกำรมอบนโยบำย กำรสั่งกำร และก ำหนดผู้รับผิดชอบใน
กำรด ำเนินงำนแต่ละด้ำนอย่ำงชัดเจน 

ฝ่ำยเลขำนุกำร คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
ก ำกับและติดตำมกำรประเมินคุณธรรม
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ประเด็น มาตรการ วิธีการปฏิบัติ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส 

2. จัดตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน ก ำกับและติดตำมกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย เพื่อขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำนด้ำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของมหำวิทยำลัย
แม่ฟ้ำหลวง ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

3. จัดประชุมคณะกรรมกำรฯ เพื ่อก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำรด้ำน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสของมหำวิทยำลัย สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
กำรประเมินฯ และกระตุ ้นกำรมีส่วนร่วมให้กับทุกหน่วยงำนของ
มหำวิทยำลัย  

4. อธิกำรบดีมอบหมำยรองอธิกำรบดี ศึกษำ ท ำควำมเข้ำใจเกี ่ยวกับ
หลักเกณฑ์กำรเผยแพร่ข้อมูล รวมถึงเนื้อหำข้อมูล วิธีกำรเปิดเผยข้อมูล 
เพื ่อเป็นหลักในกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใส 

5. สร้ำงควำมเข้ำใจและกำรรับรู ้ ให้ผู ้บริหำรส่วนงำนต่ำงๆ เพื ่อน ำไป
ถ่ำยทอดข้อมูลให้กับผู้ใต้บังคับบัญชำของตนให้เกิดควำมตระหนักเรื่อง
คุณธรรมและควำมโปร่งใส 

6. จัดประชุม/อบรมให้แก่บุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัยเพื ่อสร้ำงควำม
ตระหนักเรื ่องคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน ตำมหลัก    
ธรรมำภิบำล 

7. จัดประชุมคณะกรรมกำรฯ เพ่ือติดตำมงำนเป็นประจ ำทุกเดือน 
 

และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
มหำวิทยำลัย 
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ประเด็น มาตรการ วิธีการปฏิบัติ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

 มาตรการปรับปรุง
การเผยแพร่ข้อมูล 

1. ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนมีส่วนร่วมในกำรเปิดเผยข้อมูล 
2. จัดท ำหรือปรับปรุงข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อสำธำรณชนให้เป็นไปตำม

หลักเกณฑ์ 
3. ปรับปรุงระบบสำรสนเทศในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลตำมเกณฑ์กำร 

ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส  
4. ปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต์ของมหำวิทยำลัยให้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลต่ำงๆ 

ได้อย่ำงสะดวกมำกยิ่งขึ้น 

1. ทุกหน่วยงำนในมหำวิทยำลัย 
2. ส่วนประชำสัมพันธ์ 
3. หน่วยจัดกำรสำรสนเทศ 
 

ตัวช้ีวัด 10  
กำรป้องกันกำร
ทุจริต 

มาตรการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติ   
มิชอบ  

1. อธิกำรบดีกล่ำวแสดงเจตจ ำนง สุจร ิตในกำรประชุมผู ้บริหำรของ
มหำวิทยำลัย 

2. ก ำหนดให้มีวำระกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ในกำรประชุม
ผู้บริหำรเป็นประจ ำทุกเดือน เพื่อสร้ำงควำมตระหนักให้กับผู้บริหำร 
และสำมำรถน ำข้อมูลไปถ่ำยทอดให้กับผู้ใต้บังคับบัญชำต่อไปได้ 

3. ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนมีส่วนร่วมในกำรรับกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใส 

4. จัดท ำแผนงำนด้ำนกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตของหน่วยงำน 
5. จัดท ำมำตรกำรป้องกันกำรรับสินบนและกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์

ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
6. จัดกิจกรรมเพ่ือรณรงค์กำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตของหน่วยงำน 
7. จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์ในรูปแบบต่ำงๆ โดยมีเป้ำหมำยเพื่อรณรงค์

กระตุ้นให้ร่วมมือกันต่อต้ำนและป้องกันกำรทุจริต 

1. ทุกหน่วยงำนในมหำวิทยำลัย 
2. ส่วนนโยบำยและแผน 
3. ส่วนประชำสัมพันธ์ 
4. ส่วนสำรบรรณ อ ำนวยกำร และนิติกำร 
5. ฝ่ำยเลขำนุกำร คณะกรรมกำร

ด ำเนินงำน ก ำกับและติดตำมกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย 
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ประเด็น มาตรการ วิธีการปฏิบัติ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

8. จัดท ำกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ในกำร
ด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย และมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำม
โปร่งใสภำยในหน่วยงำน  

9. จัดท ำผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ภำยในหน่วยงำน 
 

 
 

       


