
ผลการดำเนนิงานเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส  

คณะเภสัชศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565 

 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะเภสัชศาสตร์  

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

 
 

 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับหน่วยงาน คณะเภสัช

ศาสตร์ประจำปี พ.ศ.2564 ได้คะแนนในภาพรวม 73.75 คะแนน ได้ผลประเมินระดับ C ต่ำกว่าเป้าหมาย

ที่ตั้งไว้เท่ากับ 80 คะแนน ขึ้นไป โดยมีผลคะแนนของการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.

2563 ซึ่งมีผลคะแนนในภาพรวม 69.35 คะแนน ผลประเมินระดับ C  

 เมื่อพจิารณาเป็นรายตัวชีว้ัดเรียงตามลำดับคะแนน พบว่าตัวช้ีวัดที่มคีะแนนสูงสุด ได้แก่  

  ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพในการดำเนินงาน  มีผลคะแนน 87.76 คะแนน  

  ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนา้ที่   มีผลคะแนนที่ 85.35 คะแนน  

  ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพในการสื่อสาร   มีผลคะแนนที่ 83.87 คะแนน 

  ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน  มีผลคะแนนที่ 83.69 คะแนน 

  และ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล   มีผลคะแนนที่ 81.82  คะแนนตามลำดับ 

 

 



 ตามสรุปผลการประเมินของคณะเภสัชศาสตร์ จะพบว่ามี 4 ตัวชี้วัดที่คะแนนไม่ถึง 80 คะแนน 

ประกอบด้วย  

  ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ   มีผลคะแนนที่ 76.33 คะแนน 

  ตัวชี้วัดที่ 2 การใชง้บประมาณ   มีผลคะแนนที่ 70.04 คะแนน 

  ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต   มีผลคะแนนที่ 65.96 คะแนน 

  ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต    มีผลคะแนนที่ 45 คะแนน 

 

ข้อเสนอแนะ  

 หน่วยงานพึงพิจารณาผลประเมินเพื่อนำไปสู่การพัฒนาในจุดที่ยังคงเป็นปัญหา โดยหากมีการ

วางแผนแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คาดหมายได้ว่าหน่วยงานจะสามารถยกระดับการดำเนินงานตามหลัก

คุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธิผล รวมถึงสามารถสร้างความเชื ่อมั่นศรัทธา สร้างความ

ไว้วางใจแก่สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป ทั้งนี้ ประเด็นที่ควรมีการเปิดเผย หรือบริหารจัดการให้ดี

ยิ่งขึ้น ได้แก่ 

1. เพิ่มมาตรการกำกับให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่

เลือกปฏิบัติ กำกับติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานว่ามีการติดต่อ ปฏิบัติงาน และให้บริการแก่

ประชาชนเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด ให้ตรวจสอบว่าประเด็นการปฏิบัติงานให้บริการแก่ผู้อื่น

ว่าเป็นไปตามขั้นตอนหรือระยะเวลาที่กำหนดมากน้อยเพียงใด ให้ตรวจสอบว่าบุคลากรในหน่วยงานของท่าน 

ปฏิบัติงาน/ให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อย

เพียงใด ปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการให้มีความโปร่งใสมากขึ้น ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานหรือ

ข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจนมากขึ้นเปิดโอกาสให้ผูร้ับบริการ ผูม้าติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น เพิ่มการ

ปรับปรุงวธิีการและ ขั้นตอนการดำเนินงาน/การใหบ้ริการให้ดีขึ้น ส่งเสริมการทำงานที่คำนึงถึงประโยชน์ของ

ประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 

2. เพิ ่มมาตรการกำกับติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการทำงานอย่าง

ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรอืบิดเบือนข้อมูล 

3. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของ

หน่วยงานของท่านมากขึ้นและเพิ่มมาตรการชีแ้จงและตอบคำถาม เมื่อมีขอ้กังวลสงสัยจากประชาชนเกี่ยวกับ

การดำเนินงานให้ชัดเจนมากขึ้น ส่งเสริมใหห้น่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้

จ่ายงบประมาณ โดยเพิ่มการให้สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน เพิ่มกลไกกำกับให้หน่วยงานของท่าน ใช้จ่าย

งบประมาณ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่า และไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ 

4. เพิ่มกลไกกำกับหน่วยงานของท่าน โดยใหม้ีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหา พัสดุ และการตรวจ

รับพัสดุที่โปร่งใสตรวจสอบได้ ไม่เอือ้ประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง  



5. พึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาพฤติกรรมการมุ่งเน้นผลสำเร็จของงาน การให้ความสำคัญ

กับงานมากกว่าธุระส่วนตัว และความพร้อมรับผิดรับชอบหากความผิดพลาดเกิดจากตนเองของบุคลากรใน

หน่วยงานของท่านมากขึ้น 

6. ส่งเสริมใหม้ีการมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จาก ผูบ้ังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 

7. ส่งเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง 

8. พัฒนากระบวนการการคัดเลือกผู ้เข้ารับ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้

ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม 

9. เพิ่มการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ  

ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านในการ

ใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพิ่มการกำกับติดตาม ถ้ามีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน 

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ต้องมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง เพิ่มมาตรการกำกับดูแลและตรวจสอบ 

การใชท้รัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มกีารนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรอืพวกพ้อง 

10. แก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่านอย่างจริงจัง 

11. สร้างช่องทางการรอ้งเรียน การตดิตามผลการร้องเรียน และสร้างความมั่นใจในการจัดการ 

การทุจริต ตลอดจนปกป้องผูก้ระทำการรอ้งเรียน  

12. ส่งเสริมใหม้ีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไป

ปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

13. เพิ่มมาตรการส่งเสริมให้หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบ

การทุจริต และลงโทษทางวินัยอย่างจริงจังเมื่อพบการทุจริต 

14. ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที ่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และเพิ ่มช่องทางที่

หลากหลายมากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังกล่าวจึงนำผลการ

วิเคราะห์มากำหนดเป็นมาตรการและแนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม และความ

โปร่งใสภายในหน่วยงานไปปรับปรุงกระบวนการในปี พ.ศ. 2565 ดังนี้  

 

ตัวชี้วัด มาตรการ การดำเนินงาน 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สิน

ของทางราชการ 

การสนับสนุนและส่งเสริมให้

เกิดภาคีเครือข่ายต่างๆเพื่อ

ร ่ ว ม ส อ ด ส ่ อ ง เ ฝ ้ า ร ะ วั ง

ตรวจสอบ 

จัดทำแบบฟอร์มออนไลน์สำหรับการจองและการขอ

อนุมัติใช้ทรัพย์สิน พร้อมคู่มือบนเว็บไซต์คณะฯ เพื่อ

อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้ง

ภายในและภายนอก 

ต ั ว ช ี ้ ว ั ด ท ี ่  2 ก า ร ใ ช้

งบประมาณ 

1. ต ิดตามและตรวจสอบ

ความถูกต้องใ น ก า รปฏิบัติ

งานของเจ้าหน้าที ่การเง ิน

และเจ้าหนา้ที่พัสดุ 

2. เป ิด เผยข ้อม ูลการ ใ ช้

งบประมาณ 

3. ส่งเสริมการมีส ่วนร ่วม

เพื่อการจัดสรรงบประมาณที่

เป็นธรรม 

1. กำหนดให้รายงานสถานะทางการเงิน และมีการ

ต ิดตามสถานะการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้าง ในท ี ่ประชุม

คณะกรรมการประจำคณะฯ ทุกเดือน พร้อมเผยแพร่ 

รายงานการประชุมดังกล่าว บนเว็บไซต์หน่วยงาน 

เพื่อเปิดเผยข้อมูลใหบุ้คลากรในสังกัดเข้าถึงได้ 

2. เปิดโอกาสให้บุคลากรในสังกัดมีส่วนร่วมในการ

จัดสรรงบประมาณของคณะฯ และสามารถแสดง

ความคิดเห็นเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณดังกล่าว

เป ็นไปอย่างเท ี ่ยงธรรม เพื ่อให้นำไปใช้อย ่างมี

ประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุด 

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหา

การทุจริต 

การสนับสนุนและส่งเสริมให้

เกิดภาคีเครือข่ายต่างๆเพื่อ

ร่วมสอดส่องตรวจสอบ 

สร้างช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนที่สามารถเข้าถึง

ได้ง่าย โดยไม่จำเป็นต้องระบุตัวตนเพื่อแจ้งข่าวสาร

การทุจรติ 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการ

ทุจรติ 

มาตรการการควบคุมปัญหา

การทุจริต 

1. จัดทำนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตใน

หน่วยงาน 

2. จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตของหน่วยงาน และแผนการควบคุมความเสี่ยง

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3. ประกาศเจตนารมณ์ ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและ

ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที ่ (No Gift 

Policy 

 


