
 

 

 

 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน  
มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ผลการดำเนนิการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 

 
ผลการประเมิน : การรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 



ตัวช้ีวัด คะแนน
เฉลี่ย 

ประเด็นทีต่้องแก้ไข มาตรการ ผลการดำเนินงาน 
ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 97.91 - -  - 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 94.68 - ประชาสัมพันธ์และให้

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปีให้บุคลากร
ภายในหน่วยงานทราบมากขึ้น 
(i7) 

- นำแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี 
เข้าระเบียบวาระการประชุมของ
หน่วยงาน เพ่ือเป็นการ
ประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลแก่
บุคลากรได้รับทราบมากยิ่งขึ้น 

- ดำเนินการตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2565 

- นายสาธิต ภาชนะ 
 

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ 96.76 - -  - 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สิน 

ของราชการ 
91.67 -  

 
-  - 

ตัวชี้วัดที ่5 การแก้ปัญหา 
การทุจริต 

94.40 - -  - 

 

 

 

 
 



ผลการประเมิน : การรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 
ตัวช้ีวัด คะแนน

เฉลี่ย 
ประเด็นที่ต้องแก้ไข มาตรการ ผลการดำเนินงาน 

ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565 
ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการ
ดำเนินงาน 

90.93 - -  - 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร                

90.60 - เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูล
ทีส่าธารณชนควรทราบให้
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

- มอบหมายและส่งเสริมให้
ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ผลงานหรือ
ข้อมูลของหน่วยงานที่สาธารณชน
ควรทราบทางเว็บไซต ์เพจเฟส
บุค และกลุ่มเฟสบุคให้มากข้ึน 
และชัดเจนยิ่งขึ้น 

- มีการเผยแพร่การปฏิบัติงาน 
รวมถึงระเบียบ แนวปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน 
และการดำเนินงานด้านอ่ืน ๆ 
ทางเว็บไซต ์เพจเฟสบุค และ
กลุ่มเฟสบุค อย่างสม่ำเสมอ 

- นางสาวมัณทกา จำปาคำ 
 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบ
การทำงาน 

89.11 - ปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน และ/หรือการ
ให้บริการให้ดียิ่งขึ้น 

- มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ
และผู้เกี่ยวข้องขอความร่วมมือ
จากบุคลากรของหน่วยรับตรวจ
ทำแบบประเมินความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของหน่วย
ตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี  

- ใช้ข้อมูลจากการประเมิน
ความพึงพอใจฯ ในการปรับปรุง
และพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดี
ยิ่งขึ้น 

- หัวหน้าทีมตรวจสอบไดข้อ
ความร่วมมือจากบุคลากรของ
หน่วยรับตรวจทำแบบประเมิน
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของหน่วยตรวจสอบภายใน ทุก
ครั้งที่มีการประชุมปิดการ
ตรวจสอบ 

- ไดใ้ช้ข้อมูลจากการประเมิน
ความพึงพอใจฯ ในการปรับปรุง
และพัฒนาการปฏิบัติงาน  
ทำให้ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 

- นางสาวมัณทกา จำปาคำ 
- บุคลากรทุกคน 

 



ผลการประเมิน : การรายงานตนเองของหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) 

ตัวช้ีวัด คะแนน
เฉลี่ย 

ประเด็นที่ต้องแก้ไข มาตรการ ผลการดำเนินงาน 
ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูล
พ้ืนฐาน 
 

86.36  
- 
 

 
- 
 

 
- 

 

 
- 
 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2 การ
บริหาร 
 
 

 
 

 - มีรายละเอียดโครงการใน
เอกสารงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี แต่รายละเอียดด้าน
ระยะเวลาดำเนินการ ยังไม่
ครบถ้วนตามเอกสารดังกล่าว 

- จัดทำแผนการดำเนินงาน 
ประจำปี โดยมีรายละเอียด 
ด้านระยะเวลาดำเนินการ 

 

- ไดจ้ัดทำแผนการดำเนินงาน 
ประจำปี โดยมีรายละเอียด 
ด้านระยะเวลาดำเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

- นายสาธิต ภาชนะ 
 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.3 การ
บริหารเงินงบประมาณ  

 - การรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี นอกจาก
ระบุผลการใช้จ่ายงบประมาณ
แล้วควรมีการวิเคราะห์ปัญหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เพ่ือ
นำมาเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการดำเนินงานของ
หน่วยงานต่อไป 

-  จัดทำรายงานผลการ 
ใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
โดยวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ 
ตามเป้าหมาย เพ่ือนำมาเป็น 
แนวทางในการพัฒนาการ 
ดำเนินงานของหน่วยงานต่อไป 

 

- ไดจ้ัดทำรายงานผลการ 
ใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
โดยวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ 
ตามเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว 

- นายสาธิต ภาชนะ 
 

      



ตัวช้ีวัด คะแนน
เฉลี่ย 

ประเด็นที่ต้องแก้ไข มาตรการ ผลการดำเนินงาน 
ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.3 การ
บริหารเงินงบประมาณ (ต่อ) 

 - หน่วยงานควรจำแนก
ข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มี
การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
ใดให้ระบุ “ไม่มีการจัดซื้อจัด
จ้าง”) เป็นข้อมูลระยะเวลา
อย่างน้อย 6 เดือนแรกของปี 
พ.ศ.2564 ควรมีข้อมูล
รายละเอียดผลการจัดซื้อจ้าง 
ยกตัวอย่างเช่น งานที่ซื้อหรือ
จ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคา
กลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลง เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อ
จ้าง เป็นต้น 

- จัดทำรายงานผลการจัดซื้อ
จัดจ้างเป็นรายเดือน 

- ไดจ้ัดทำรายงานผลการ
จัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน
เรียบร้อยแล้ว 

- นางนิตติยา ทรายขาว 
 

 
 
 
 

     



ตัวช้ีวัด คะแนน
เฉลี่ย 

ประเด็นที่ต้องแก้ไข มาตรการ ผลการดำเนินงาน 
ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.3 การ
บริหารเงินงบประมาณ (ต่อ) 

 - หน่วยงานควรแสดง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือจัดหาพัสดุในภาพรวม
ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562- 
เดือนกันยายน 2563) และขาด
รายละเอียดข้อมูล ยกตัวอย่าง
เช่น งบประมาณที่ใช้ในการ
จัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

- จัดทำรายงานผลการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือจัดหาพัสดุในภาพรวม
ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
โดยวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ 

 

- ไดจ้ัดทำรายงานผลการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ 
ในภาพรวมตลอดปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 โดยวิเคราะห์ปัญหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เรียบร้อย
แล้ว 

 

- นางนิตติยา ทรายขาว 
 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.4 การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

 - ไม่ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลบนเว็บไซต์ 
โดยไม่แสดงการมีอยู่ของข้อมูล
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
(O27) 

 
 
 
 
 
 

- เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน 

- ได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูล
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
เรียบร้อยแล้ว 

- นางสาวเสาวรส งามใจ 



ตัวช้ีวัด คะแนน
เฉลี่ย 

ประเด็นที่ต้องแก้ไข มาตรการ ผลการดำเนินงาน 
ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.5 การ
ส่งเสริมความโปร่งใส 

 - ควรจัดให้มีช่องทาง
ออนไลน์สำหรับแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตโดยเฉพาะ 
สามารถเก็บรักษาข้อมูลของผู้
แจ้งเบาะแสเป็นความลับ และ
แยกต่างหากจากช่องทางแจ้ง
เรื่องร้องเรียนทั่วไป หรือช่อง
ทางการรับฟังความคิดเห็น 

- จัดให้มีช่องทางออนไลน์
สำหรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตโดยเฉพาะ สามารถเก็บ
รักษาข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็น
ความลับ และแยกต่างหากจาก
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
หรือช่องทางการรับฟังความ
คิดเห็น 

- ได้จัดให้มีช่องทางออนไลน์
สำหรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตโดยเฉพาะ สามารถเก็บ
รักษาข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส
เป็นความลับ โดยแยกต่างหาก
จากช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
ทั่วไป หรือช่องทางการรับฟัง
ความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว 

- นางสาวมัณทกา จำปาคำ 
 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการ
ทุจริต             

45.00 - ไม่มีข้อมูลการดำเนินการ
เพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

 
 
 

- เผยแพร่ข้อมูลการประเมิน
ความเสี่ยงของการดำเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ของปีงบประมาณ 2565 

- ไดเ้ผยแพร่ข้อมูลการ
ประเมินความเสี่ยงของการ
ดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ของ
ปีงบประมาณ 2565 เรียบร้อย
แล้ว 

- นางรฑิตา ฟูแสง 
 
 
 

  - หน่วยงานควรระบุข้อมูล 
รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม/ แผนการปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน 
ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้
ครบถ้วน ชัดเจน ตามมาตรการ
ที่กำหนดไว้ 

- เผยแพร่แผนการปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

- ไดเ้ผยแพร่แผนการ
ปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ
หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 
2565 เรียบร้อยแล้ว 

- นางรฑิตา ฟูแสง 
 



ตัวช้ีวัด คะแนน
เฉลี่ย 

ประเด็นที่ต้องแก้ไข มาตรการ ผลการดำเนินงาน 
ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการ
ทุจริต (ต่อ)     

 - หน่วยงานควรแสดง
รายละเอียดสรุปผลการ
ดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม
ตามแผนการปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตของหน่วยงาน 
ประจำปีงบประมาณ โดยแนบ
ข้อมูลการบริหารความเสี่ยง 
(RM-R6) 

- เผยแพร่ข้อมูลสรุปผลการ
ดำเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ
หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 
2565 

 

- ไดเ้ผยแพร่ข้อมูลสรุปผลการ
ดำเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ
หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 
2565 เรียบร้อยแล้ว 

- นางรฑิตา ฟูแสง 
 

           45.00 - หน่วยงานควรแสดง
รายละเอียดสรุปผลการ
ดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม
ตามแผนการปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตของหน่วยงาน 
ประจำปีงบประมาณ 

- เผยแพร่ข้อมูลสรุปผลการ
ดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม
ตามแผนการปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตของหน่วยงาน ประจำปี
งบประมาณ 2564 

- ไดเ้ผยแพร่ข้อมูลสรุปผลการ
ดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม
ตามแผนการปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตของหน่วยงาน 
ประจำปีงบประมาณ 2564 
เรียบร้อยแล้ว 

- นางรฑิตา ฟูแสง 
 
 
 
 

  - หน่วยงานไม่ได้แสดง
รายละเอียดการวิเคราะห์ผล
การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส ประจำปี ให้ครบทั้ง 3 
แบบ คือ IIT EIT และ OIT 

 
 

- จัดทำมาตรการคุณธรรม
และความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. 
2565 และสรุปผลการดำเนินการ
ตามมาตรการฯ ให้ครบทั้ง 3 
แบบ คือ IIT EIT และ OIT 

- ไดจ้ัดทำมาตรการคุณธรรม
และความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. 
2565 และสรุปผลการดำเนินการ
ตามมาตรการฯ ให้ครบทั้ง 3 
แบบ คือ IIT EIT และ OIT 
เรียบร้อยแล้ว 

- คณะกรรมการฯ 



ตัวช้ีวัด คะแนน
เฉลี่ย 

ประเด็นที่ต้องแก้ไข มาตรการ ผลการดำเนินงาน 
ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการ
ทุจริต (ต่อ)     

 - หน่วยงานไม่ได้แสดง
รายละเอียดผลการดำเนินการ
ตามมาตรการคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. 
2564 ให้ครบทั้ง 3 แบบ คือ 
IIT EIT และ OIT 

   

 


