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คำนำ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน 
ภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนำข้อมูล ผลการ
ประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงาน ได้อย่าง
เหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก      
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้องถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับ  
มาตรฐานการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งใน
ระดับชาติและ ระดับสากล รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิน 
งานของหน่วยงานภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง  10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติ
หน้าที่  (2) การใช้งบประมาณ (3) การใช้อำนาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต   (6) คุณภาพการดำเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการทำงาน (9)   
การเปิดเผยข้อมูล และ (10) การป้องกันการทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็น
ถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์หวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี ้จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม  และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการสำคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการ
ทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อน ภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการ
ยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต ( Corruption Perception Index:CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและ
ผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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1. หลักการและเหตุผล 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา 
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก 
ให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน คุณธรรมและ 
ความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : 
ITA)” ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกำหนด 
เป็นกลยุทธ์ ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 
-2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วย 
งานภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ 
โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนา
และยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนิงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   
อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.1 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน ระดับ AA 

เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล     
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.78 และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100.00  
รองลงมาตามลำดับ ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.80  ตัวชี้วัดที่ 6 
คุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.79  ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 98.55 ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.51 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผย
ข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.78  ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 97.19  ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจได้คะแนน เท่ากับร้อยละ 95.79 ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไข
ปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.53 ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ  ได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 
95.08 สรุปได้ว่า จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 100 คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการ
ทุจริต ส่วนที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนน้อยที่สุด คือ ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ได้เท่ากับ     
ร้อยละ 95.08 

 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล  

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจำแนกตามดัชนีของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่ 
แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่จะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้  

3.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 90) จำนวน 10 ตัวชี้วัด  
สามารถเรียงลำดับตามตัวชี้วัดจากมากท่ีสุดไปหาน้อยที่สุด ได้ดังนี้  



 
 

1) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 เป็นคะแนน จากการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริต
ของผู ้บริหารการประเมินความเสียงเพื ่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้น  แสดงถึงความ
พยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถ เกิดข้ึนได ้

2) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.80 เป็น คะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบ
การทำงานในประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่และ
กระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย 

3) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.79 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการ
ดำเนินงาน ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และ
ระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่า ประชาชน หรือผู้รับบริการมีความ  เชื่อมั่นในคุณภาพการ
ดำเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่
ชัดเจน แก่ผู้รับบริการ ไม่นำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ  และไม่พบว่าไม่มี 
การเรียกรับสินบน แต่ทั้งนี้ ควรมีเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี ส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงการดำเนินการให้เป็นไปตามข้ันตอนและระยะเวลาที่กำหนด 

4) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.55 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการ
สื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน เห็นได้ว่า
หน่วยงานให้ความสำคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการดำเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนที่
ควรรับทราบ รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน การใช้บริการ นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้าง การรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้
มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้ วย ซึ่งจะสะท้อนถึง
การสื่อสารกับผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลที่
เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อนและมีช่องทางหลากหลาย 

5) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.51 เป็นคะแนน จากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือ ดำเนินการ 
ตามข้ันตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มการดำเนินงานที่เป็นไปตาม 
หลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ดี หน่วยงานควรให้ความสำคัญมากข้ึน 
ในเรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นส่วนตัว 
อย่างเท่าเทียมกันและส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานมุ่งผลสำเร็จของงานให้ความสำคัญต่องานมากกว่า
งานส่วนตัวและพร้อมรับผิดชอบหากเกิดความผิดพลาด 



 
 

 6) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.78 เป็นคะแนน จากการ
เผยแพร่ข้อมูลที ่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื ่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้  
สาธารณชนทราบใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการ
ปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การ
บริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
(4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  และ (5) การ
ส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมี
ส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงาน และการดำเนินงาน
ของหน่วยงาน 
 7) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.19 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ใน  
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการนำทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็น 
ของตนเองหรือนำไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการทั้งการยืมโดยบุคลากร  
ภายในหน่วยงาน และการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขอ  
อนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก เห็นได้ว่า หน่วยงานควรจะมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานจะต้องมี
การกำกับดูแลและ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 
 8) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.79 เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเองในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน ซึ่งมหาวิทยาลัยมีกระบวนการแจ้งผลการประเมิน
ของบุคลากรทุกครั้ง โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ 1) การแจ้งผลก่อนการประเมิน 2) แจ้งผลหลังการประเมิน ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่า บุคลากรภายใน หน่วยงานมีความ
เชื่อมั่นต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน  
 9) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.53 เป็น คะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานในประเดน็ที่
เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วย งานมีการ
จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็น
รูปธรรมและมีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการ
ทำงานเพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงานมากน้อยเพียงใด 
 10) ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.08 เป็นคะแนน จากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี ่ยว  
ข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพ ร่ 
อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตาม วัตถุประสงค์และ 
ไม่เอ้ือประโยชน์แกตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่า หน่วยงาน 
ควรให้ความสำคัญ กับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  การใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงานตนเองได้  



 
 

3.2 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 90) ไม่มีตัวชี้วัดที่มีคะแนนต่ำกว่าร้อยละ 
90  
 
4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน  

4.1  ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) พบว่ามี
คะแนนสูงกว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 85) บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการดำเนินงานที่เป็นไปตาม
หลักการความโปร่งใสและ มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นและ แสดง
ความไว้วางใจต่อการ บริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล 
โดยสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาสำหรับหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้  

 
 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 2 
การใช้งบประมาณ 
 

(1) การรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน 
(2) หน่วยงานใช้จ่ายงบประมาณ โดย
คำนึงถึงประเด็น การคุ้มค่า และไม่
บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 
 (3) บุคลากรมีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ 
เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์
หรือค่าเดินทาง 
(4) มีการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ 
และการตรวจรับพัสดุที่โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ หรือเอ้ือประโยชน์ให้
ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 
(5) มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ ด้วยการสอบถาม ทักทวง 
ร้องเรียน 
(6) บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มี
การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดย
ไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง 
(7) หน่วยงานมีการแจ้งแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่
ถูกต้อง  
(8) หน่วยงานมีการกำกับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง  

(1) สร้างแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินทางราชการ 
(2) มขีั้นตอนการขออนุญาตการขอ
ยืมที่ถูกต้อง  
(3) สร้างมาตรการการกำกับดู และ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 
(4) การจัดอบรมหใความรู้เรื่อง 
ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ 
การจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องแก่
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 



 
 

 

4.2 ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) พบว่ามี
คะแนนสูงกว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 85) บ่งชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นใน
คุณภาพการดำเนินงานของ หน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยมีการ
ให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่นำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์
สาธารณะ และไม่พบว่า มีการเรียกรับสินบนทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณ
เป็นเงินได้อย่างไรก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาสำหรับหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้  
 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 6 
คุณภาพการดำเนินงาน 
 

(1) การมอบหมายงานตามตำแหน่ง
หน้าที่จากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็น
ธรรม 
(2) การปฏิบัติงาน /ให้บริการแก่ท่าน
ผู้มาติดต่ออ่ืน ๆ เท่าเทียมกันของ
พนักงาน 

(1) มีข้ันตอนและระยะเวลาการ 
ปฏิบัติงาน/การให้บริการอย่าง 
ชัดเจน  
(2) สร้างจิตสำนึกแก่พนักงานใน 
หน่วยงานให้บริการต่อผู้มาติดต่อ 
เทียมกัน 

ตัวชี้วัดที่ 5 
การปรับปรุงระบบการ
ทำงาน 

(1) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี ส่วนร่วมไปมี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดำเนินงาน/ การให้บริการของ
หน่วยงาน  
(2) การปรับปรุงคุณภาพการ 
ปฏิบัติงาน/การให้บริการ  

เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือ 
ในการปรับปรุงการดำเนินงาน 
การบริการให้เกิดความโปร่งใสมี
วิธีการและขั้นตอนการทำงานให้
ดีขึ้น 

 
4.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) พบว่ามีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์

เป้าหมาย (ร้อยละ 85)  บ่งชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานมีการวางระบบที่ดีเพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงาน
ให้สาธารณชนได้รับทราบ อย่างเป็นปัจจุบัน แสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่ สามารถเกิดขึ้นได้ ทำให้โดยรวมแล้วหน่วยงานสามารถเป็น “ต้นแบบ” ใน
การดำเนินงาน   ในด้านความโปร่งใส แก่ส่วนราชการอ่ืน ๆ ได้ อย่างไรก็ดีสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการ
พัฒนาสำหรับหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 9 
การเปิดเผยข้อมูล 

(1) ข้อมูลพื้นฐาน  
- การเปิดเพ่ือสอบทานของข้อมูลการ
ติดต่อ  
(2) การบริหารงาน  
- การเปิดเผยข้อมูล E-service ไม่
สอดคล้องตามรายละเอียดที่กำหนด  

(1) พัฒนาระบบให้มีช่องทางเพ่ือ
สอบทานของข้อมูลการติดต่อ  
(2) ปรับปรุงข้อมูลระบบ E-
service ให้สอดคล้องตาม 
รายละเอียดที่กำหนด  



 
 

(3) การบริหารเงินงบประมาณ  
- การเปิดเผยข้อมูล แผนการจัด จ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุไม่สอดคล้องตาม
รายละเอียดที่กำหนด 
(4) Social network  

(3) ปรับปรุงข้อมูล แผนการ
จัดซื้อ จัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการ
จัดหา พัสดุ ให้สอดคล้องตาม
รายละเอียดที่กำหนด 
(4) มีการพัฒนาและประบปรุง
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและ
การเข้าถึงข้อมูลเพ่ือให้ประชาชน
สามารถเชื่อมโยงเข้าถึงข้อมูลได้
จากหน้าเว็บไซต์หลักของ
มหาวิทยาลัย 

 
5. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ำสุด สำหรับการประเมินในรอบปี 2563 ทุกตัวชี้วัดมี
คะแนนสูงกว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 85) ชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานให้ความสำคัญมากขึ้นในเรื่องการปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีข้ึน การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ ดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น และการ
ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น 
 
6. ข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน 
หน่วยงานให้ดีขึ้น  
 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 

(1) มีแนวทางปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการที่ถูกต้อง 

จัดทำแนวทางปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการใช้ ทรัพย์สิน
ของราชการที่ถูกต้อง 

สำนักงานอธิการบดี  
 
 
 
 
รายงานความก้าวหน้า
และสรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 

(2) ให้ความรู้เกี่ยวกับ 
การป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ฝึกอบรมหรือ ประชุม 
พนักงาน หน่วยงานเพ่ือให้ 
ความรู้เกี่ยวกับ 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

สำนักงานสภา 
มหาวิทยาลัย 

(3) ให้ความรู้เรื่องการ 
ประเมิน คุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการ 
ดำเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐ 

ให้ความรู้เรื่องการ ประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐ ผ่าน    
สื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อ
สารสนเทศของหน่วยงาน 

สำนักงานสภา 
มหาวิทยาลัย 

 

 


