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ส่วนที่ 1
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวงได้เข้ ำร่วมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน
ของหน่ ว ยงำนภำครั ฐ ประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ. 2563 โดยมี ค ะแนนภำพรวมหน่ว ยงำนมหำวิทยำลั ย
แม่ฟ้ำหลวง 66.95 คะแนน ระดับผลกำรประเมิน C โดยมีรำยละเอียดคะแนนตำมตัวชี้วัด ดังนี้

กราฟแสดงผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ผลคะแนนในแต่ละตัวชี้วัด เรียงลาดับตามผลคะแนนการประเมิน
อันดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ตัวชี้วัด
กำรปฏิบัติหน้ำที่
กำรใช้อำนำจ
กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต
กำรใช้งบประมำณ
กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร
คุณภำพกำรดำเนินงำน
ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร
กำรปรับปรุงกำรทำงำน
กำรเปิดเผยข้อมูล
กำรป้องกันกำรทุจริต

คะแนน
92.43
89.49
87.80
87.58
83.69
81.90
80.02
79.45
62.98
18.75

เครื่องมือการประเมิน

IIT

EIT
OIT

1.2 ข้อเสนอแนะของสานักงาน ป.ป.ช.
จำกผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย
แม่ฟ้ำหลวง ประจำปี 2563 สำนักงำน ป.ป.ช. ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
จำกเป้ำหมำย “กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่ว ยงำน
ภำครัฐ (ITA) ประจ ำปี 2563” ที่ก ำหนดให้หน่วยงำนที่เ ข้ำรับกำรประเมิ นร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน
85 คะแนนขึ้นไป ภำยในปี 2565 พบว่ำ ผลคะแนนกำรประเมิน คุณธรรมและควำมโปร่งใสของมหำวิทยำลัย
แม่ฟ้ำหลวงจำก 3 แบบวัด ได้แก่ แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (IIT) แบบวัดกำรรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT) และแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT) จำนวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด
ซึ่งมีแบบวัดที่มีคะแนนผ่ำนเกณฑ์เป้ำหมำย (85 คะแนนขึ้นไป) คือ แบบวัด IIT สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภำพ
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่ำงชัดเจน
ส่ ว นแบบวั ด ที ่ ม ี ค ะแนนต ่ ำ กว่ ำ เกณฑ์ เ ป้ ำ หมำย (85 คะแนนขึ ้ น ไป) คื อ แบบวั ด EIT และ แบบวั ด OIT
จึ ง มี ข ้ อ เสนอแนะเพื ่ อ กำรปรั บ ปรุ ง กำรด ำเนิ น งำนให้ ม ี ผ ลกำรประเมิ น คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ ง ใส
ของมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวงที่ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป ดังต่อไปนี้
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แบบวัด EIT เป็น กำรประเมินกำรรับรู้ของผู้รับบริกำรที่มีต่อคุณภำพและมำตรฐำนกำร
ให้บริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ จึงควรดำเนินกำร ดังนี้
1) คุณภำพกำรดำเนินงำน ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนกำรให้บริกำรงำนด้ำน
ต่ำง ๆ อย่ำงทั่วถึง และส่งเสริมให้มีกำรฝึกอบรมพัฒนำเพิ่มพูนทักษะและควำมรู้เกี่ยวกับ
กำรปฏิบัติงำนอย่ำงสม่ำเสมอ
2) ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร จัดทำสื่อประชำสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงำนให้ง่ำยต่อกำรเข้ำถึงข้อมูล และมีกำรปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรกัน
อย่ำงชัดเจนและต่อเนื่อง
3) กำรปรับ ปรุงระบบกำรท ำงำน สร้ำงกระบวนกำรปรึกษำหำรือระหว่ำงผู้บริห ำรและ
บุคลำกรเพื่อร่วมกันทบทวนปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นระบบ และ
ส่งเสริมให้ผู้รับบริกำรและประชำชนทั่วไปมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นหรือให้
คำแนะนำในกำรพัฒนำและปรับปรุงคุณภำพและมำตรฐำนกำรให้บริกำรได้โดยสะดวก
แบบวัด OIT เป็นกำรเปิดเผยข้อมูลพื้นฐำนต่ำง ๆ ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงำนสู่สำธำรณะ
บนเว็บไซต์ของหน่วยงำนอย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์และง่ำยต่อกำรเข้ำถึง และแสดงเจตนำรมณ์ในกำรป้องกันกำร
ทุจริตโดยมีมำตรกำรที่เป็นรูปธรรม จึงควรดำเนินกำรดังนี้
1) กำรเปิดเผยข้อมูล เน้น กำรเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐำนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน ประกอบด้วย
ข้อมูลด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป งบประมำณ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือจัดหำพัสดุและกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล รวมทั้งข่ำวประชำสัมพันธ์ และมีช่องทำงกำรปฏิส ัมพันธ์ กับ
ผู้ร ับ บริกำรและประชำชนทั ่ว ไป และมี กำรให้บริ กำรผ่ ำนระบบ e-service โดยต้อ ง
เผยแพร่ในหัวข้อหรือตำแหน่งที่สำมำรถเข้ำถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่ำย ทุกช่วงเวลำ
ทั้งนี้ ต้องเป็นกำรเข้ำถึงผ่ำน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงำนโดยตรง
2) กำรป้องกันกำรทุจริต จัดประชุมเตรียมควำมพร้อมเข้ำรับกำรประเมิน ITA ก่อนจะศึกษำ
และวิเครำะห์ผลกำรประเมินของปีที่ผ่ำนมำเพื่อกำหนดแนวทำงกำรปรับปรุงและพัฒนำ
จำกนั้นจัดทำแนวทำงกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรภำยในและให้มีกำรกำกับติดตำมกำรนำไป
ปฏิบ ัติอย่ำงเป็น รูปธรรม ที่ส ำคัญ ต้องมีกำรพัฒ นำทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถของ
บุ ค ลำกรผู ้ ด ู แ ลเว็ บ ไซต์ ข องหน่ ว ยงำนในกำรปรั บ ปรุ ง ระบบให้ ท ั น สมั ย และมี ก ำร
ติดต่อสื่อสำรผ่ำนเว็บไซต์ได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ
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ส่วนที่ 2
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กำรประเมิน คุ ณธรรมและควำมโปร่ง ใสในกำรด ำเนิ นงำนของหน่ ว ยงำนภำครั ฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยตัวชี้วัดกำรประเมินจำนวน
10 ตัวชี้วัด รวม 100 คะแนน โดยใช้เครื่องมือกำรประเมินที่แตกต่ำงกันจ ำนวน 3 เครื่องมือกำรประเมิน
ดังต่อไปนี้
1) แบบวัดกำรรับ รู ้ข องผู้ ม ีส ่ ว นได้ส ่ว นเสียภำยใน (Internal Integrity and Transparency
Assessment: IIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน ที่มี
ต่อหน่วยงำนตนเอง ซึ่งประเมินโดยกำรตอบแบบสอบถำมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน
(ส ำหรับ มหำวิทยำลัย แม่ฟ้ำหลวงคือบุคลำกรของมหำวิทยำลัย) (ค่ำน ้ำหนักคะแนน 30
คะแนน)
2) แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External Integrity and Transparency
Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก
ที่มีต่อหน่วยงำนที่ประเมิน ซึ่งประเมินโดยกำรตอบแบบสอบถำมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภำยนอก (ส ำหรั บ มหำวิ ท ยำลั ย แม่ ฟ ้ ำ หลวงคื อ นั ก ศึ ก ษำ คู ่ ส ั ญ ญำ ผู ้ ร ั บ บริ ก ำรจำก
มหำวิทยำลัย) (ค่ำน้ำหนักคะแนน 30 คะแนน)
3) แบบตรวจกำรเปิ ด เผยข้ อ มู ล สำธำรณะ ( Open Data Integrity and Transparency
Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับกำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณะของ
หน่วยงำนเพื่อให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้ ซึ่งประเมินโดยกำรเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของ
มหำวิทยำลัย (ค่ำน้ำหนักคะแนน 40 คะแนน)
มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวงได้คะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ ประจำปีงบประมำณ 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 โดยมหำวิทยำลัยได้นำผลกำรประเมินมำวิเครำะห์ถึง ประเด็นปัญหำ
ข้อบกพร่อง สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขจำกกำรวัดประเมินทั้ง 3 รูปแบบ เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทำงพัฒนำหน่วยงำน
ในปีงบประมำณถัดไป โดยขออภิปรำยผลกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนรำยตัวชี้วัด แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่
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1) ระดับปรับปรุงเร่งด่วน หมำยถึง ผลกำรประเมินในตัวชี้วัด ต่ำกว่ำ 65 คะแนน หน่วยงำนต้องรีบ
ดำเนินกำรแก้ไขให้รวดเร็วที่สุด
2) ระดับเร่งพัฒนา หมำยถึง ผลกำรประเมินในตัวชี้วัด อยู่ระหว่ำง 65 - 85 คะแนน หน่วยงำนต้อง
เร่งพัฒนำหรือแก้ไขข้อจำกัดที่ทำให้ได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ร้อยละ 85
3) ระดับรักษาระดับ หมำยถึง ผลกำรประเมินในตัวชี้วัด สูงกว่ำ 85 คะแนน หน่วยงำนต้องดำเนินกำร
เพื่อรักษำมำตรฐำนเอำไว้
2.1 วิเคราะห์ระดับผลคะแนนจากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวงได้คะแนนกำรประเมินจำกแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (IIT)
อยู่ที่ 88.2 โดยในแต่ละตัวชี้วัดได้คะแนนดังต่อไปนี้
อันดับ
1
2
3
4
5

ตัวชี้วัด
กำรปฏิบัติหน้ำที่
กำรใช้อำนำจ
กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต
กำรใช้งบประมำณ
กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร

คะแนน
92.43
89.49
87.80
87.58
83.69

จำกผลคะแนนแสดงให้ เห็น ว่ำ ผู้ มี ส ่ว นได้ส ่ว นเสียภำยในเห็นว่ำ มหำวิท ยำลัย แม่ ฟ ้ำ หลวงมี ก ำร
ปฏิบัติงำนโดยยึดหลักตำมมำตรฐำน มีควำมโปร่งใส เท่ำเทียม และปลอดทุจริต โดยมี 4 ตัวชี้วัดที่อยู่ในระดับ
รักษำระดับ ได้แก่ กำรปฏิบัติหน้ำที่ กำรใช้อำนำจ กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต กำรใช้งบประมำณ แต่อย่ำงไรก็
ตำมก็ยังมีตัวชี้วัดที่อยู่ในระดับเร่งพัฒนำ 1 ตัวชี้วัด คือกำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร
ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ประกอบด้วยข้อคำถำมจำนวน 6 ข้อ โดยจำแนกผลคะแนน
รำยข้อ และจัดอันดับคะแนน ดังนี้
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ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
อันดับ ข้อ
ประเด็นการประเมิน
ผลคะแนน
1
I19 บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน มีกำรเอำทรัพย์สินของรำชกำร ไปเป็นของ 97.83
ส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มำกน้อยเพียงใด
2
I22 บุคคลภำยนอกหรือภำคเอกชน มีกำรนำทรัพย์สินของรำชกำรไปใช้ โดย
96.34
ไม่ได้ขออนุญำตอย่ำงถูกต้อง จำกหน่วยงำนของท่ำน มำกน้อยเพียงใด
3
I21 ถ้ำต้องมีกำรขอยืมทรัพย์สินของรำชกำร ไปใช้ปฏิบัติงำน บุคลำกรใน
87.30
หน่วยงำนของท่ำน มีกำรขออนุญำตอย่ำงถูกต้อง มำกน้อยเพียงใด
4
I24 หน่วยงำนของท่ำน มีกำรกำกับดูแลและตรวจสอบกำรใช้ทรัพย์สินของ
83.27
รำชกำร เพื่อป้องกันไม่ให้มีกำรนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวก
พ้อง มำกน้อยเพียงใด
5
I23 ท่ำนรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงำนของท่ำน เกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สินของ
73.92
รำชกำรที่ถูกต้อง มำกน้อยเพียงใด
6
I20 ขั้นตอนกำรขออนุญำตเพื่อยืมทรัพย์สินของรำชกำร ไปใช้ปฏิบัติงำนใน
63.51
หน่วยงำนของท่ำน มีควำมสะดวกมำกน้อยเพียงใด
จำกข้อค ำถำม 6 ข้อที่ก ำหนดในตัวชี้วัดกำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร พบว่ำมี 2 ประเด็นกำร
ประเมินทีอ่ ยู่ในระดับเร่งพัฒนำ ได้แก่ I23/I24 และ 1 ประเด็นกำรประเมินที่อยู่ในระดับปรับปรุงเร่งด่วน ได้แก่
I20 โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในไม่ทรำบถึงแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร และ
ขั้นตอนกำรขออนุญำตเพื่อยืมทรัพย์สินของรำชกำรไปใช้ปฏิบัติงำนในหน่วยงำนยังไม่สะดวก รวมถึงกำรกำกับ
ดูแลตรวจสอบใช้ทรัพย์สินของรำชกำรยังไม่ดีเท่ำที่ควร
ดังนั้นมหำวิทยำลัยควรสร้ำงกำรรับรู้ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในเกี่ยวกับประเด็นดังกล่ำว และควร
กำหนดให้ทุกหน่วยงำนจัดทำแนวปฏิบัติในกำรใช้ กำรยืมทรัพย์สินของรำชกำรให้ชัดเจน โดยอำจพิจำรณำลด
ขั้นตอนกำรขออนุญำตเพื่อยืมทรัพย์สินรำชกำรให้มีควำมสะดวกต่อกำรท ำงำนมำกยิ่งขึ้น มีกำรก ำหนด
ผู้รับผิดชอบที่กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ทรัพย์สินของรำชกำร เพื่อเป็นกำรป้องกันไม่ให้นำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
จัดทำรำยงำนกำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่ำวเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในได้
รับรู้
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2.2 วิเคราะห์ระดับผลคะแนนจากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวงได้คะแนนกำรประเมินจำกแบบวัดกำรรั บรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก
(EIT) อยู่ที่ 80.46 โดยในแต่ละตัวชี้วัดได้คะแนนดังต่อไปนี้
อันดับ
ตัวชี้วัด
1 คุณภำพกำรดำเนินงำน
2 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร
3 กำรปรับปรุงกำรทำงำน

คะแนน
81.90
80.02
79.45

จำกผลคะแนนแสดงให้เห็นว่ำ มหำวิทยำลัยควรพัฒนำทุกตัวชี้วัดให้ดีขึ้น เพรำะมีคะแนนต่ำกว่ำ 85
คะแนน โดยในแต่ละตัวชี้วัดมีประเด็นคำถำมย่อย สำมำรถจำแนกผลคะแนนรำยข้อ และจัดอันดับคะแนน ดังนี้
ตัวชี้วัดคุณภาพการดาเนินงาน
อันดับ ข้อ
ประเด็นการประเมิน
1
E4 ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ท่ำนเคยถูกเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำน
ติดต่อ ร้องขอให้จ่ำยหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพื่อแลกกับกำรปฏิบัติงำน กำร
อนุมัติ อนุญำต หรือให้บริกำร หรือไม่
 เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่น ๆ ที่อำจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น
กำรลดรำคำ กำรให้ควำมบันเทิง เป็นต้น
2
E3 เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ ให้ข้อมูล เกี่ยวกับกำรดำเนินกำร/
ให้บริกำรแก่ท่ำน อย่ำงตรงไปตรงมำ ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มำก
น้อยเพียงใด
3
E2 เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ ปฏิบัติงำน/ให้บริกำรแก่ท่ำน กับผู้
มำติดต่อคนอื่น ๆ อย่ำงเท่ำเทียมกัน มำกน้อยเพียงใด
4
E5 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรดำเนินงำน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของ
ประชำชนและส่วนรวมเป็นหลัก มำกน้อยเพียงใด
5
E1 เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ ปฏิบัติงำน/ให้บริกำรแก่ท่ำน ตำม
ประเด็นดังต่อไปนี้ มำกน้อยเพียงใด
เป็นไปตำมขั้นตอนที่กำหนด เป็นไปตำมระยะเวลำที่กำหนด

ผลคะแนน
96.95

79.86

78.46
78.03
76.49
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ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร
อันดับ ข้อ ประเด็นการประเมิน
1
E8 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีช่องทำงรับฟังคำติชมหรือควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ
กำรดำเนินงำน/กำรให้บริกำร หรือไม่
2
E10 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีช่องทำงให้ผู้มำติดต่อร้องเรียนกำรทุจริตของ
เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน หรือไม่
3
E9 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรชี้แจงและตอบคำถำม เมื่อมีข้อกังวลสงสัย
เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนได้อย่ำงชัดเจน มำกน้อยเพียงใด
4
E7 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรเผยแพร่ผลงำนหรือข้อมูลที่สำธำรณชนควร
รับทรำบอย่ำงชัดเจน มำกน้อยเพียงใด
5
E6 กำรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มำก
น้อยเพียงใด เข้ำถึงง่ำย ไม่ซับซ้อน  มีช่องทำงหลำกหลำย
ตัวชี้วัดการปรับปรุงการทางาน
อันดับ ข้อ
ประเด็นการประเมิน
1
E13 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรนำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรดำเนินงำน/กำร
ให้บริกำร ให้เกิดควำมสะดวกรวดเร็วมำกขึ้น หรือไม่
2
E15 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรปรับปรุงกำรดำเนินงำน/กำรให้บริกำร ให้มี
ควำมโปร่งใสมำกขึ้น มำกน้อยเพียงใด
3
E12 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรปรับปรุงวิธีกำรและขั้นตอนกำรดำเนินงำน/
กำรให้บริกำรให้ดีขึ้น มำกน้อยเพียงใด
4
E11 เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรปรับปรุงคุณภำพกำร
ปฏิบัติงำน/กำรให้บริกำรให้ดีขึ้น มำกน้อยเพียงใด
5
E14 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ เปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงพัฒนำกำรดำเนินงำน/กำร
ให้บริกำรของหน่วยงำนให้ดีขึ้น มำกน้อยเพียงใด

ผลคะแนน
92.18
78.96
77.19
76.34
75.41

ผลคะแนน
96.33
78.72
76.21
74.96
71.03

จำกผลคะแนนตำมประเด็นกำรประเมินในแต่ละตัวชี้วัด พบว่ำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกเห็นว่ำ
มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวงปลอดจำกกำรกระทำทุจริต มีช่องทำงในกำรรับฟังควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรดำเนินงำน
หรือกำรให้บริกำร และมีกำรนำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรดำเนินกำรหรือกำรให้บริกำรให้เกิดควำมสะดวกรวดเร็ว
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โดยคะแนนกำรประเมินที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำวอยู่ที่ระดับเกิน 90 คะแนน อย่ำงไรก็ตำมมหำวิทยำลัยมีประเด็น
กำรประเมินที่อยู่ในระดับเร่งพัฒนำ ดังต่อไปนี้
1) ตัวชี้วัดคุณภาพการดาเนินงาน มีข้อคำถำมในตัวชี้วัดนี้อยู่ 5 ข้อ โดยมีประเด็นกำรประเมินที่ควร
พัฒนำให้ดีขึ้น ได้แก่ E1 – E3 และ E5 โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกเห็นว่ำเจ้ ำหน้ำที่ของ
มหำวิทยำลัยปฏิบัติงำนหรือให้บริกำรยังไม่เป็นไปตำมขั้นตอนและระยะเวลำที่กำหนด และกำรให้
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนหรือกำรให้บริกำรยังไม่เพียงพอ
ดังนั้น มหำวิทยำลัยควรกำหนดให้หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยจัดทำขั้นตอนและมำตรฐำนกำร
ทำงำน/กำรให้บริกำรอย่ำงชัดเจน และเพิ่มกำรสร้ำงกำรรับรู้ โดยต้องเผยแพร่ข้อมูลดังกล่ำวให้กับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกให้รับทรำบอย่ำงทั่วถึง ในหลำกหลำยช่องทำง
2) ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร มีข้อคำถำมในตัวชี้วัดนี้อยู่ 5 ข้อ โดยมีประเด็นกำรประเมินที่
ควรพั ฒ นำให้ ดี ข ึ ้น ได้ แ ก่ E6 – E7 และ E9 - E10 โดยผู ้ ม ี ส ่ ว นได้ส ่ ว นเสีย ภำยนอกเห็นว่ำ
มหำวิทยำลัยควรเผยแพร่ข้อมูลอย่ำงชัดเจน เข้ำถึงง่ำย มีช่องทำงที่หลำกหลำย และควรต้องเพิ่ม
กำรชี้แจงและตอบคำถำมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึงเพิ่มช่องทำงให้ผู้มำติดต่อร้องเรียนกำรทุจริตของ
เจ้ำหน้ำทีด่ ้วย
ดังนั้น มหำวิทยำลัย ควรพัฒ นำประสิทธิภ ำพของกำรสื่ อสำรมำกขึ้น โดยควรก ำหนดให้ทุ ก
หน่วยงำนกำหนดข้อมูลที่สำธำรณชนควรทรำบ และจัดทำข้อคำถำม-คำตอบ ที่มีกำรสงสัยหรือ
ถำมบ่อยจำกกำรดำเนินงำนหรือให้บริกำร เผยแพร่ผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย ไม่ว่ำจะเป็นเว็บไซต์
มหำวิทยำลัยหรือของหน่วยงำน รวมไปจนถึงสื่อออนไลน์ต่ำงๆ นอกจำกนี้หน่วยงำนควรชี้แจง
ช่องทำงกำรร้องเรียนกำรทุจริตอย่ำงชัดเจน เพื่อให้ผู้มำติดต่อสำมำรถรับทรำบและเข้ำถึงช่องทำง
ได้โดยง่ำย
3) ตัวชี้วัดการปรับปรุงการทางาน มีข้อคำถำมในตัวชี้วัดนี้อยู่ 5 ข้อ โดยมีประเด็นกำรประเมินที่ควร
พัฒนำให้ดีขึ้น ได้แก่ E11 -12 และ E14 - 15 แสดงให้เห็นว่ำ ผู้มีส่วนได้เสียภำยนอกยังไม่ทรำบ
ว่ำมหำวิทยำลัยได้มีกำรปรับปรุงวิ ธีและขั้นตอนกำรด ำเนินงำนและกำรให้บริกำรให้ดีขึ้น หรือ
โปร่งใสมำกขึ้นหรือไม่อย่ำงไร เจ้ำหน้ ำที่ของหน่วยงำนมีกำรปรับปรุง คุณภำพกำรปฏิบัติงำนหรือ
กำรให้บริกำรหรือไม่อย่ำงไร และมีโอกำสให้เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงพัฒนำกำรดำเนินกำร
หรือกำรให้บริกำรน้อย
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ดังนั้นมหำวิทยำลัย ควรกำหนดให้ทุกหน่วยงำนเผยแพร่ข้อมูลขั้นตอนกำรดำเนินงำน/กำรให้บริกำร
(แผนผังกำรปฏิบัติงำนที่ระบุขั้นตอน วิธีกำร ระยะเวลำในแต่ละขั้นตอนที่ชัดเจน) รวมถึงสื่อสำรประชำสัมพันธ์
เพื่อสร้ำงกำรรับรู้ในกำรปรับปรุงวิธีกำรด ำเนินกำรเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพ และควำมโปร่งใส รวมไปถึง
มหำวิทยำลัยควรดำเนินกำรเปิดโอกำส หรือสร้ำงโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่ วนเสียภำยนอก หรือผู้ใช้บริกำร หรือผู้
ประสำนงำนติดต่อต่ำงๆ ได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงพัฒนำกำรดำเนินงำนทั้งในระดับหน่วยงำน และใน
ระดับมหำวิทยำลัย เพื่อแสดงถึงกำรดำเนินงำนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้และนำข้อเสนอแนะจำกผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ด้ำนต่ำงๆ มำเป็นข้อมูลสำหรับกำรพัฒนำหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพ เช่น กำรจัดกำรประชุม กำรจัดทำ
แบบประเมิน เพื่อแสดงควำมคิดเห็น หรือกำรเชิญเข้ำร่วมกำรสนทนำกลุ่มย่อย เพื่อน ำควำมคิดเห็นของ
กลุ่มเป้ำหมำยมำปรับปรุงและพัฒนำกำรดำเนินงำนภำยในหน่วยงำน นอกจำกนี้ยังเป็นกำรสร้ำงกระบวนกำร
รับรู้โดยตรง รวมถึงสำมำรถนำข้อมูลดังกล่ำวเผยแพร่ข้อมูลให้สำธำรณชน สังคม ชุมชน ได้รับรู้อีกด้วย
2.3 วิเคราะห์ระดับผลคะแนนจากแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวงได้คะแนนกำรประเมินจำกแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT) อยู่ที่
40.87 คะแนน โดยในแต่ละตัวชี้วัดได้คะแนนดังต่อไปนี้
อันดับ
ตัวชี้วัด
1 กำรเปิดเผยข้อมูล
2 กำรป้องกันกำรทุจริต

คะแนน
62.98
18.75

จำกผลคะแนนแสดงให้เห็น ว่ ำทั้ ง 2 ตัว ชี้ว ัดอยู่ในระดับปรับปรุ งเร่ งด่ว น มหำวิทยำลัยต้องเร่ ง
ดำเนินกำรแก้ไขข้อบกพร่องจำกกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะทันที โดยในแต่ละตัวชี้วัดมี ประเด็นคำถำมย่อย
มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวงไม่ได้รับคะแนนจำกกำรประเมินถึง 19 ประเด็นคำถำมย่อยจำก 43 คำถำม โดยมี
ควำมเห็นจำกคณะกรรมกำรประเมิน รำยละเอียดดังนี้
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ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อย: ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ
ประเด็นการประเมิน
O2 ข้อมูลผู้บริหำร
ตัวชี้วัดย่อย: การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A
ตัวชี้วัดย่อย: การบริหารงาน
O10 แผนดำเนินงำนประจำปี

ความเห็นจากคณะกรรมการประเมิน
แสดงข้อมูลไม่ครบถ้วน - ขำดข้อมูลช่องทำงกำร
ติดต่อ

คะแนน
0.00

ไม่พบช่องทำงที่พิมพ์ถำม-ตอบ

0.00

ไม่พบเอกสำรตำม link ที่ให้มำ -ไม่พบ link ใน
หน้ำเว็บไซต์หลักของหน่วยงำน
ไม่พบเอกสำรตำม link ที่ให้มำ - ไม่พบ link ใน
หน้ำเว็บไซต์หลักของหน่วยงำน
ไม่พบเอกสำรตำม link ที่ให้มำ - ไม่พบ link ใน
หน้ำเว็บไซต์หลักของหน่วยงำน
หน่วยงำนนำเสนอคู่มือพนักงำนของมหำวิทยำลัย
ซึ่งไม่ได้แสดงถึงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของแต่ละ
ภำรกิจ

0.00

ไม่พบเอกสำรตำม link ที่ให้มำ - ไม่พบ link ใน
หน้ำเว็บไซต์หลักของหน่วยงำน
O19 รำยงำนกำรกำกับติดตำมกำรใช้จ่ำย ไม่พบเอกสำรตำม link ที่ให้มำ - ไม่พบ link ใน
งบประมำณ ประจำปี รอบ 6 เดือน หน้ำเว็บไซต์หลักของหน่วยงำน
O20 รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
-ไม่พบเอกสำรตำม link ที่ให้มำ - ไม่พบ link ใน
ประจำปี
หน้ำเว็บไซต์หลักของหน่วยงำน
ตัวชี้วัดย่อย: การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ไม่ชัดเจนว่ำข้อมูลที่นำเสนอ ได้รับอนุมัติจำก
ผู้บริหำร หรือส่วนงำนที่รับผิดชอบหรือไม่
O26 กำรดำเนินกำรตำมนโยบำยกำร
ไม่ชัดเจนว่ำข้อมูลที่นำเสนอ ได้รับอนุมัติจำก
บริหำรทรัพยำกรบุคคล
ผู้บริหำร หรือส่วนงำนที่รับผิดชอบหรือไม่

0.00

O11 รำยงำนกำรกำกับติดตำมกำร
ดำเนินงำนประจำปี รอบ 6 เดือน
O12 รำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปี
O13 คู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน

ตัวชี้วัดย่อย: การบริหารเงินงบประมาณ
O18 แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจำปี

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
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ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อย: การส่งเสริมความโปร่งใส
O33 กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม

ไม่ชัดเจนว่ำกิจกรรมที่นำเสนอเป็นกำรเปิดโอกำส
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมอย่ำงไร

0.00

ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อย: การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ
ประเด็นการประเมิน
ความเห็นจากคณะกรรมการประเมิน
คะแนน
O36 กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต
ไม่พบข้อมูลกำรประเมินควำมเสี่ยงของกำร
0.00
ประจำปี
ดำเนินงำนหรือกำรปฏิบัติหน้ำที่ที่อำจก่อให้เกิด
กำรทุจริตฯ ในรำยงำนดังกล่ำว
O37 กำรดำเนินกำรเพื่อจัดกำรควำมเสี่ยง ไม่พบข้อมูลกำรดำเนินกำรเพื่อจัดกำรควำมเสี่ยง 0.00
กำรทุจริต
กำรทุจริตที่สอดคล้องกับมำตรกำรหรือกำร
ดำเนินกำรเพื่อบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงตำมข้อ
O36
O39 แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต
ไม่พบแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตประจำปี
0.00
ประจำปี
O40 รำยงำนกำรกำกับติดตำมกำร
ไม่พบรำยงำนกำรกำกับติดตำมกำรดำเนินกำร
0.00
ดำเนินกำรป้องกันกำรทุจริตประจำปี ป้องกันกำรทุจริต
รอบ 6 เดือน
O41 รำยงำนผลกำรดำเนินกำรป้องกันกำร ไม่พบรำยงำนผลกำรดำเนินกำรป้องกันกำรทุจริต 0.00
ทุจริตประจำปี
ประจำปี
ตัวชี้วัดย่อย: มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
O42 มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำม ไม่ได้แสดงกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมิน ITA ปี
0.00
โปร่งใสภำยในหน่วยงำน
พ.ศ. 2562 และนำมำจัดทำเป็นมำตรกำร
O43 กำรดำเนินกำรตำมมำตรกำรส่งเสริม - ไม่มีมำตรกำรจำกข้อ O42 จึงไม่สำมำรถ
0.00
คุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยใน
ประเมินให้คะแนนได้
หน่วยงำน
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จำกข้อค ำถำมที่ไม่ได้รับคะแนนที่มีจ ำนวน 19 ค ำถำมจำกทั้งหมด 43 ค ำถำมและควำมเห็นจำก
คณะกรรมกำรประเมินฯ แสดงให้เห็นว่ำมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวงไม่สำมำรถเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะตำมตัวชี้วัด
ได้อย่ำงครบถ้วน เมื่อพิจำรณำแล้วพบว่ำเกิดจำกกำรที่มหำวิทยำลัยไม่ได้ดำเนินกำรเปิดเผยข้อมูลให้สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ที่กำหนด เปิดเผยข้อมูลที่ไม่ได้อยู่บนเว็บไซต์ของมหำวิทยำลัย มีปัญหำทำงเทคนิคของระบบ
บริหำรจัดกำรสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยได้วิเครำะห์ถึงประเด็นปัญหำ พบว่ำมีสำเหตุมำจำกควำมไม่ควำมเข้ำใจ
อย่ำงถ่องแท้ในกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรเปิดเผยข้อมูล สำธำรณะ ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องของข้อมูล วิธีกำรเปิดเผย
ข้อมูล หลักเกณฑ์ที่ก ำหนด โดยมหำวิทยำลัยต้องเร่งสร้ำงควำมเข้ำใจและตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำร
ส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนให้กับบุคลำกรเพื่อแก้ไขปัญหำนี้อย่ำง
เร่งด่วน
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ส่วนที่ 3
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหำวิ ท ยำลั ย แม่ ฟ ้ ำ หลวงได้ ท ำกำรวิ เ ครำะห์ผ ลกำรประเมิ น คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ ง ใสในกำร
ดำเนินงำนของมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (ส่วนที่ 2) โดยผลของมหำวิทยำลัย
แม่ฟ้ำหลวงแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ ตำมคะแนนในแต่ละประเด็นตัวชี้วัด คือระดับรักษำระดับ ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ทำดีแล้วและต้องรักษำมำตรฐำนเอำไว้ (คะแนนมำกกว่ำ 85) ระดับเร่งพัฒนำ ประเด็นตัวชี้วัดที่ต้องพัฒนำให้
ดีขึ้น (คะแนนระหว่ำง 65 - 85) และระดับปรับปรุงเร่งด่วน ประเด็นตัวชี้วัดที่ต้องดำเนินกำรแก้ไขโดยเร่งด่วน
(คะแนนต่ำกว่ำ 65 คะแนน) สรุปได้ดังนี้
ตัวชี้วัดการประเมิน
ประเด็นที่ต้องเร่งพัฒนาหรือปรับปรุงเร่งด่วน
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 88.2 คะแนน
กำรปฏิบัติหน้ำที่
92.43 คะแนน
จำกผลคะแนน พบว่ ำ มี ป ระเด็ น ที ่ ต ้ อ งเร่ ง
กำรใช้อำนำจ
89.49 คะแนน พัฒนำ ได้แก่ กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร ผู้มีส่วน
กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต
87.80 คะแนน ได้ ส ่ ว นเสี ย ภำยในไม่ ท รำบถึ ง แนวปฏิ บ ั ต ิ ท ี ่ ช ั ด เจน
กำรใช้งบประมำณ
87.58 คะแนน เกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร และขั้นตอนกำร
กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร 83.69 คะแนน ขออนุ ญ ำตเพื ่ อ ยื ม ทรั พ ย์ ส ิ น ของรำชกำรไปใช้
ปฏิบัติงำนในหน่วยงำนยังไม่สะดวก รวมถึงกำรกำกับ
ดู แ ลตรวจสอบใช้ ท รั พ ย์ ส ิ น ของรำชกำรยั ง ไม่ ดี
เท่ำที่ควร
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 80.46 คะแนน
คุณภำพกำรดำเนินงำน
81.90 คะแนน จำกผลคะแนน พบว่ำทั้ง 3 ตัวชี้วัดต้องเร่งพัฒนำ
ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร
80.02 คะแนน รำยละเอียดดังนี้
กำรปรับปรุงกำรทำงำน
79.45 คะแนน 1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพบว่ำเจ้ำหน้ำที่ของมหำวิทยำลัย
ปฏิบัติงำนหรือให้บริกำรยังไม่เป็นไปตำมขั้นตอน
และระยะเวลำที่กำหนด และกำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
กำรดำเนินงำนหรือกำรให้บริกำรยังไม่เพียงพอ
2. ผู ้ ม ี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ไม่ ท รำบถึ ง ช่ อ งทำงในกำร
ร้องเรียนทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ ไม่เห็นกำรชี้แจงและ
ตอบค ำถำมถึ ง ข้ อ สงสั ย เกี ่ย วกั บ กำรด ำเนินงำน
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ตัวชี้วัดการประเมิน

ประเด็นที่ต้องเร่งพัฒนาหรือปรับปรุงเร่งด่วน
กำรเข้ำถึงข้อมูลยำกและมีช่องทำงไม่หลำกหลำย
เท่ ำ ที ่ ค วร นอกจำกนี ้ กำรเผยแพร่ ข ้ อ มู ล ที่
สำธำรณชนควรทรำบมีน้อย
3. ผู ้ ม ี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ภำยนอกยั ง ไม่ ท รำบว่ ำ
มหำวิทยำลัยได้มีกำรปรับปรุงวิ ธีและขั้นตอนกำร
ดำเนินงำนและให้บริกำรให้ดีขึ้น หรือโปร่งใสมำก
ขึ้นหรือไม่อย่ำงไร เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนมีกำร
ปรับปรุงคุณภำพกำรปฏิบัติงำนหรือกำรให้บริกำร
หรือไม่อย่ำงไร และมีโอกำสให้เข้ำไปมีส่วนร่วมใน
กำรปรั บ ปรุ ง พั ฒ นำกำรด ำเนิ น กำรหรื อ กำร
ให้บริกำรน้อย

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 40.87 คะแนน
กำรเปิดเผยข้อมูล
62.98 คะแนน จำกผลคะแนน พบว่ำทั้ง 2 ตัวชี้วัดต้องแก้ไขปรับปรุง
กำรป้องกันกำรทุจริต
18.75 คะแนน อย่ำงเร่งด่วน โดยมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวงไม่สำมำรถ
เปิดเผยข้อมูลสำธำรณะตำมตัวชี้วัดได้อย่ำงครบถ้วน
เมื่อพิจำรณำแล้ว พบว่ำเกิดจำกกำรที่มหำวิทยำลัย
ไม่ ไ ด้ ด ำเนิ น กำรเปิ ด เผยข้ อ มู ล ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
หลั ก เกณฑ์ ท ี ่ ก ำหนด เปิ ด เผยข้ อ มู ล ที ่ ไ ม่ ไ ด้ อ ยู ่ บ น
เว็บไซต์ของมหำวิทยำลัย มีปัญหำทำงเทคนิ ค ของ
ระบบบริหำรจัดกำรสำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยจึงได้น ำผลกำรวิเครำะห์ดังกล่ำวไปสู่กำรปฏิบัติของหน่วยงำน โดยกำรก ำหนดเป็น
มำตรกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในมหำวิทยำลัยให้ดีขึ้นในประเด็นที่ต้อง
พัฒนำให้ดีขึ้นและที่ต้องดำเนินกำรแก้ไขโดยเร่งด่วน ดังนี้
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มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ 2564
ประเด็น
มาตรการ
ระดับเร่งพัฒนา
ตัวชี้วัด 4 กำรใช้ มาตรการปรับปรุง
ทรัพย์สินของทำง ระบบการใช้
รำชกำร
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ

วิธีการปฏิบัติ/โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

1. จัดทำหรือทบทวนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร
โดยอำจพิจำรณำลดขั้นตอนกำรขออนุญำตเพื่อยืมทรัพย์สินรำชกำรให้มี
ควำมสะดวกต่อกำรทำงำนมำกยิ่งขึ้น
2. จัดทำหรือทบทวนแบบฟอร์มในกำรยืมใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร
3. เผยแพร่ ข ้ อ มู ล แนวปฏิบ ัต ิ ใ นกำรใช้ ท รั พ ย์ส ิ น ของทำงรำชกำร ผ่ ำน
ช่องทำงที่หลำกหลำย
4. จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติกำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร
5. กำหนดผู้รับผิดชอบที่กำกับ ดูแล ตรวจสอบ กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร
เพื่อเป็นกำรป้องกันไม่ให้นำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว จัดทำรำยงำนกำรใช้
ทรัพย์สินของทำงรำชกำร และเผยแพร่ข้อมูลให้สำธำรณชนรับรู้
6. จัดทำมำตรกำรป้องกันกำรรับสินบนและกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
7. จั ด ท ำสื ่ อ ประชำสัม พั นธ์เ พื ่อ สร้ ำ งกำรรั บ รู ้เ รื ่ อ งกำรขัด กั นระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และเผยแพร่ตำมช่องทำง
ต่ำงๆ

1. สำนักงำนจัดกำรทรัพย์สินและรำยได้
2. ศูนย์บริกำรวิชำกำร
3. ส่วนอำคำรสถำนที่
4. ส่วนประชำสัมพันธ์
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ตัวชี้วัด 6
คุณภำพกำร
ดำเนินงำน
ตัวชี้วัด 8
กำรปรับปรุงกำร
ทำงำน

มาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการ
ทางานของ
มหาวิทยาลัย

1. จัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำนและให้บริกำรหรือปรับ ปรุงให้เป็นปัจจุบัน โดย
ต้องมีขั้นตอนและระยะเวลำกำรดำเนินกำรให้ชัดเจน
2. เผยแพร่ ข ้ อ มู ล ขั ้ น ตอนปฏิ บ ั ต ิ ง ำนและให้ บ ริ ก ำร โดยระบุ ข ั ้ น ตอน
ระยะเวลำในแต่ละขั้นตอนที่ชัดเจน
3. จัดให้มีกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร และเผยแพร่ ผลกำร
ประเมินผ่ำนเว็บไซต์ของมหำวิทยำลัย หรือช่องทำงต่ำงๆ ที่ผู้มำรับ
บริกำรสำมำรถเข้ำถึงได้
4. จัดประชุมหรือจัดทำแบบประเมินเพื่อเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภำยนอก ผู้ใช้บริกำร หรือผู้ประสำนงำนติดต่อต่ำงๆ ได้เข้ำมำมีส่วนร่วม
ในกำรปรับปรุงพัฒนำกำรดำเนินงำนทั้งในระดับหน่วยงำน และในระดับ
มหำวิทยำลัย เพื่อแสดงถึงกำรดำเนินงำนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้
5. น ำข้ อ เสนอแนะจำกผู ้ ม ี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย มำเป็ น ข้ อ มู ล ส ำหรั บ กำร
พัฒนำกำรทำงำนให้มีประสิทธิภำพ
6. สื่อสำรประชำสัมพันธ์เพื่อสร้ำงกำรรับรู้ว่ำหน่วยงำนได้มีกำรปรับปรุง
วิธีกำรดำเนินกำรที่เกิดจำกคำแนะนำ
7. จัดท ำช่องทำงกำรร้องเรียนกำรให้บริกำรที่เว็บไซต์ของมหำวิทยำลัย
หรือช่องทำงต่ำงๆ ที่ผู้มำรับบริกำรสำมำรถเข้ำถึงได้
8. ก ำหนดแนวทำงกำรจั ด กำรข้ อ ร้ อ งเรี ยนให้ช ัด เจน และประกำศให้
หน่วยงำนของมหำวิทยำลัยถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
9. ประชำสัมพันธ์เผยแพร่ช่องทำงกำรร้องเรียนกำรให้บริกำร และแนวทำง
ในกำรจัดกำรข้อเรียนให้สำธำรณชนทรำบ

1. ทุกหน่วยงำนในมหำวิทยำลัย
2. ส่วนประชำสัมพันธ์
3. หน่วยจัดกำรสำรสนเทศ
4. ส่วนสำรบรรณ อำนวยกำร และนิติกำร

20

ประเด็น
มาตรการ
ตัวชี้วัด 7
มาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภำพกำร ประสิทธิภาพการ
สื่อสำร
สื่อสารของ
มหาวิทยาลัย

ระดับปรับปรุงเร่งด่วน
ตัวชี้วัด 9
มาตรการการสร้าง
กำรเปิดเผย
ความเข้าใจการ
ข้อมูล

วิธีการปฏิบัติ/โครงการ/กิจกรรม
1. จัดประชุมชี้แจงหน่วยงำนให้กำหนดข้อมูลที่สำธำรณชนควรทรำบ
2. หน่วยงำนจัดทำข้อคำถำม-ค ำตอบ (Q&A) ที่มีกำรสงสัยหรือถำมบ่อย
จำกกำรด ำเนินงำนหรื อให้บริ ก ำร และให้เผยแพร่ผ ่ำนเว็บ ไซต์ ข อง
มหำวิทยำลัย หรือช่องทำงต่ำงๆ ที่ผู้มำรับบริกำรสำมำรถเข้ำถึงได้
3. ปรั บ ปรุ ง เว็ บ ไซต์ ข องมหำวิ ท ยำลั ย ให้ ส ำมำรถเข้ ำ ถึ ง ข้ อ มู ล ต่ ำ งๆ
ได้สะดวกมำกยิ่งขึ้น
4. เผยแพร่ข้อมูล ของมหำวิทยำลัย ผ่ำนช่องทำงที่ห ลำกหลำย เพื่อให้
สำธำรณชนสำมำรถเข้ำถึงได้โดยง่ำย
5. จัดทำช่องทำงกำรร้องเรียนเรื่องทุจริต และประพฤติมิชอบบนเว็บไซต์
หน่วยงำน ให้สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย
6. กำหนดมำตรกำรกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมชิ อบ
และประกำศให้หน่วยงำนของมหำวิทยำลัยถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
7. ประชำสัมพันธ์เผยแพร่ช่องทำงกำรร้องเรียนเรื่องทุจริตและประพฤติ
มิชอบ และแนวทำงในกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนดังกล่ำวฯ ให้สำธำรณชน
ทรำบ

ผู้รับผิดชอบ
1. ทุกหน่วยงำนในมหำวิทยำลัย
2. ส่วนประชำสัมพันธ์
3. หน่วยจัดกำรสำรสนเทศ
4. ส่วนสำรบรรณ อำนวยกำร และนิติกำร

1. อธิกำรบดีให้ควำมสำคัญกับกำรดำเนินกำรยกระดับคุณธรรมและควำม ฝ่ำยเลขำนุกำร คณะกรรมกำรดำเนินงำน
โปร่งใส โดยมีกำรมอบนโยบำย กำรสั่งกำร และกำหนดผู้รับผิดชอบใน กำกับและติดตำมกำรประเมินคุณธรรม
กำรดำเนินงำนแต่ละด้ำนอย่ำงชัดเจน
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ประเด็น

มาตรการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส

วิธีการปฏิบัติ/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
2. จัดตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำน กำกับและติดตำมกำรประเมินคุณธรรม และควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของ
และควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัย เพื่อขับเคลื่อนกำร มหำวิทยำลัย
ดำเนินงำนด้ำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของมหำวิทยำลัย
แม่ฟ้ำหลวง ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
3. จัดประชุมคณะกรรมกำรฯ เพื่อก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำรด้ำน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสของมหำวิทยำลัย สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
กำรประเมิ น ฯ และกระตุ ้ น กำรมี ส ่ ว นร่ ว มให้ ก ั บ ทุ ก หน่ ว ยงำนของ
มหำวิทยำลัย
4. อธิ ก ำรบดี ม อบหมำยรองอธิก ำรบดี ศึ ก ษำ ท ำควำมเข้ ำ ใจเกี ่ยวกับ
หลักเกณฑ์กำรเผยแพร่ข้อมูล รวมถึงเนื้อหำข้อมูล วิธีกำรเปิดเผยข้อมูล
เพื่อเป็นหลักในกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใส
5. สร้ำงควำมเข้ำใจและกำรรับรู้ ให้ผ ู้บริห ำรส่วนงำนต่ำงๆ เพื่อน ำไป
ถ่ำยทอดข้อมูลให้กับผู้ใต้บังคับบัญชำของตนให้เกิด ควำมตระหนักเรื่อง
คุณธรรมและควำมโปร่งใส
6. จัด ประชุม/อบรมให้แก่บุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัยเพื่อสร้ำงควำม
ตระหนักเรื่องคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน ตำมหลัก
ธรรมำภิบำล
7. จัดประชุมคณะกรรมกำรฯ เพื่อติดตำมงำนเป็นประจำทุกเดือน
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ตัวชี้วัด 10
กำรป้องกันกำร
ทุจริต

มาตรการ
มาตรการปรับปรุง
การเผยแพร่ข้อมูล

วิธีการปฏิบัติ/โครงการ/กิจกรรม
1. กำหนดให้ทุกหน่วยงำนมีส่วนร่วมในกำรเปิดเผยข้อมูล
2. จัดท ำหรือปรับปรุง ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อสำธำรณชนให้เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์
3. ปรั บ ปรุ ง ระบบสำรสนเทศในกำรเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ตำมเกณฑ์กำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
4. ปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต์ของมหำวิทยำลัยให้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลต่ำงๆ
ได้อย่ำงสะดวกมำกยิ่งขึ้น
มาตรการป้องกันการ 1. อธิ ก ำรบดี ก ล่ ำ วแสดงเจตจ ำนง สุ จ ริ ต ในกำรประชุ ม ผู ้ บ ริ ห ำรของ
ทุจริตและประพฤติ
มหำวิทยำลัย
มิชอบ
2. กำหนดให้มีวำระกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ในกำรประชุม
ผู้บริหำรเป็นประจ ำทุกเดือน เพื่อสร้ำงควำมตระหนักให้กับผู้บริหำร
และสำมำรถนำข้อมูลไปถ่ำยทอดให้กับผู้ใต้บังคับบัญชำต่อไปได้
3. กำหนดให้ทุกหน่วยงำนมีส่วนร่วมในกำรรับกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใส
4. จัดทำแผนงำนด้ำนกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตของหน่วยงำน
5. จัดทำมำตรกำรป้องกันกำรรับสินบนและกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
6. จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์กำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตของหน่วยงำน
7. จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์ในรูปแบบต่ำงๆ โดยมีเป้ำหมำยเพื่อรณรงค์
กระตุ้นให้ร่วมมือกันต่อต้ำนและป้องกันกำรทุจริต

ผู้รับผิดชอบ
1. ทุกหน่วยงำนในมหำวิทยำลัย
2. ส่วนประชำสัมพันธ์
3. หน่วยจัดกำรสำรสนเทศ

1. ทุกหน่วยงำนในมหำวิทยำลัย
2. ส่วนนโยบำยและแผน
3. ส่วนประชำสัมพันธ์
4. ส่วนสำรบรรณ อำนวยกำร และนิติกำร
5. ฝ่ำยเลขำนุกำร คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน กำกับและติดตำมกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัย
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มาตรการ

วิธีการปฏิบัติ/โครงการ/กิจกรรม
8. จัดท ำกำรวิเครำะห์ ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ในกำร
ดำเนินงำนของมหำวิทยำลัย และมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำม
โปร่งใสภำยในหน่วยงำน
9. จัดทำผลกำรดำเนินกำรตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ภำยในหน่วยงำน

ผู้รับผิดชอบ
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