
  



ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนิงาน 

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปี 2565 

 

 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบันนวัตกรรมและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2565 ได้คะแนนในภาพรวม 83.95 คะแนน ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ 

ที่กำหนด ได้ผลประเมินระดับ B เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดที่มีคะแนนสูงสุด ได้แก่ตัวชี้วัด

การปฏิบัติหน้าที่ ร้อยละ 93.88 รองลงมาคุณภาพการดำเนินงาน ร้อยละ 91.81 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

ร้อยละ 91.61 และต่ำที่สุดควบได้รับการปรับปรุง ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูล 

  



คะแนนตาตัวชี้วัด 

คะแนน 83.95 คะแนน ระดับผลการประเมิน : B 

กรอบประเมิน ลำดับ ตัวชี้วัด คะแนน 
ค่าเฉลี่ยกรอบ

ประเมิน 

IIT 1 การปฏิบัติหน้าท ี 93.88 26.01 

2 การใช้งบประมาณ 83.25 

3 การใช้อำนาจ 87.40 

4 การใช้ทรัพยากรของทาง

ราชการ 

82.74 

5 การแก้ไขปัญหาการทจุริต 86.26 

EIT 6 คุณภาพการดำเนินงาน 91.81 27.24 

7 ประสทิธิภาพการสื่อสาร 91.61 

8 การปรับปรุงการทำงาน 88.99 

OIT 9 การเปิดเผยข้อมูล 74.24 30.70 

 10 การป้องกันการทุจริต 85 

 

ข้อเสนอแนะ 

เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) 

ระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ได้นำผลการประเมินที่ได้รับไปสู่การปรับปรุงพัฒนาให้การบริหารงาน

ให้ดียิ่งขี้น จึงขอสรุปผลภาพรวมและข้อเสนอแนะจาก สำนักงาน ป.ป.ช. ให้คณะและหน่วยงานภายในได้

นำไปปรับปรุงและพัฒนาดังนี้ 

     ข้อเสนอแนะโดยรวมของสำนักงาน ป.ป.ช.มหาวิทยาลัยพะเยา มีผลการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสใน 

การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยู่ในระดับที่ดีเยี่ยมและบรรลุค่า

เป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในประเด็นการต่อต้านการทุจริต

และประพฤติมชิอบที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติ

มิชอบ โดยมีคะแนนอยู่ที่ 95.80 คะแนน  



      โดยในเคร ื ่องม ือแบบว ัดการร ับร ู ้ของผ ู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียภายใน ( Internal Integrity and 

Transparency Assessment : IIT) มหาวิทยาลัยพะเยาได้มีคะแนนการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติ

หน้าที่ สูงสุด ทั้งนี้ ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ซึ่ง

ผู ้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานในตัวชี ้วัดที ่มีผลการประเมินต่ำ 

โดยเฉพาะในประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงาน

อย่างไม่ถูกต้อง หน่วยงานควรระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภท

งานด้านต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจนในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ O13) พร้อมทั้ง 

ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำชับให้ผู้บุคลากรภายใน

หน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง และประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายยัง

ไม่ทราบรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขอใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างถูกต้อง หน่วยงานควรระบุ

ขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจนใน

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ O13) พร้อมเผยแพร่คู ่มือโดยใช้ช่องทาง

ประชาสัมพันธ์ อย่างทั่วถึง 

     โดยในเคร ื ่องม ือแบบวัดการร ับร ู ้ของผู ้ม ีส ่วนได้ส ่วนเสียภายนอก ( External Integrity and 

Transparency Assessment : EIT) มหาวิทยาลัยพะเยาได้มีคะแนนการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพ

การดำเนินงานสูงสุด ทั้งนี้ ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน 

ซึ่งผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานในตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ำ 

โดยเฉพาะในประเด็นการปรับปรุงคุณภาพ วิธีการทำงานและการสำรวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน/

การให้บริการของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้ดีขึ ้น หน่วยงานควรนำเสนอผลงานที่แสดงให้เห็นถึงการ

ปรับปรุง การพัฒนาคุณภาพดำเนินงานของหน่วยงาน โดยสามารถสรุปจากรายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปี(อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ O12) หรือจากมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (อ้างอิง

จากแบบวัด OIT ข้อ O42) และการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (อ้างอิง

จากแบบวัด OITข้อ O43) รวมถึง สามารถสรุปจากรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ 

(อา้งองิจากแบบวัด OIT ข้อ O16) นอกจากนี ้หน่วยงานอาจแสดงผลงานดังกล่าวเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า 

เพื่อใหเ้ห็นถึงการปรับปรุง พัฒนาอย่างชัดเจน และควรนำไปเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบในรูปแบบต่าง ๆ 

เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นต้น และประเด็น การเปิด

โอกาสให้ผู ้ร ับบริการ ผู ้มาติดต่อ หรือผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง



พัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้า

มามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ O33) ผ่านการ

ดำเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ อีกทั ้ง หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ช่องทางติดต่อ - 

สอบถามข้อมูล (อา้งองิจากแบบวัด OIT ข้อ O8) โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง และช่องทางการรับ

ฟังความคิดเห็น (อา้งองิจากแบบวัด OIT ข้อ O32) ของผู้ที่มาติดต่อหรือรับบริการ 

     และมหาวิทยาลัยพะเยาได้คะแนนผลการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open 

Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ที ่ด ีเย ี ่ยม ควรรักษามาตรฐานไว ้และควรพัฒนา

ประสทิธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง 


