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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินการ
ของหน่วยงานภาครัฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี ัมย์ อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรมั ย์
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
***************************
คานา
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน
ภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนาข้อมูล ผล
การประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดาเนินงานของหน่วยงาน ได้
อย่างเหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้ง สะท้องถึง ความตั้ง ใจของหน่วยงานในการยกระดับ
มาตรฐาน การดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้ง
ในระดับชาติและ ระดับสากล
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง ๑๐ ตัวชี้วัด ได้แก่ (๑) การปฏิบัติหน้าที่ (๒) การใช้
งบประมาณ (๓) การใช้อานาจ (๔) การใช้ทรัพย์ สินของราชการ (๕) การแก้ไ ขปัญ หาการทุจริต (๖)
คุณภาพการดาเนินงาน (๗) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (๘) การปรับปรุงระบบการทางาน (9) การเปิดเผย
ข้ อ มู ล และ (๑๐) การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต โดยประเมิ น ผลจากการรั บ รู้ ข องผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายใน
(Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการ
เผยแพร่ข้อมูล ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้
เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม
และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดาเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และ ประการสาคัญ คือ
ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อน ภาพลักษณ์
เชิ ง บวกให้ กั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ และส่ ง ผลต่ อ การยกระดั บ ค่ า ดั ช นี ก ารรั บ รู้ ก ารทุ จ ริ ต (Corruption
Perception Index:CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มีนาคม 2565

~3~
๑. หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก
ให้หน่วยงานภาครัฐมีการดาเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน คุณธรรมและ
ความ โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA
)” ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกาหนด
เป็นกลยุทธ์ ที่สาคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้อง
ดาเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน ภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางใน
การพัฒนาและยกระดับหน่วยงาน ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานได้อย่างเหมาะสม
๒. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ใสในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุ รีรัมย์
อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙6.52 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน ระดับ AA
เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัด และเรียงลาดับจากคะแนนสูงสุด ได้ดังนี้ (1) ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่
ได้ ค ะแนนเท่ า กั บ ร้ อ ยละ 100 (2) ตั ว ชี้ วั ด การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ได้ ค ะแนนเท่ า กั บ ร้ อ ยละ 100
(3) ตัวชี้วัดการใช้อานาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.91 (4) ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 91.79 (5) ตัวชี้วัดการแก้ไ ขปัญ หาการทุจริ ต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.72 (6)
ตัวชี้วัดการใช้ ทรัพ ย์สิน ของทางราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อ ยละ 99.30 (7) ตัวชี้วัดคุณภาพการ
ดาเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 96.95 (8) ตัวชี้วัดการปรับปรุงการทางาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ
96.13 (9) ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.95 และ (10) ตัวชี้วัดการ
เปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.50
สรุปได้ว่า จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้ อยละ ๑๐๐ คือ ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติ
หน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ
100
๓. การวิเคราะห์ข้อมูล
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจาแนกตามดัชนีของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่
แสดงให้ เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่จะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้
๓.๑ จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ ๙๐) จานวน 9 ตัวชี้วัด คือ
1) ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 เป็นคะแนน จากการประเมิน
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่ง ใส ปฏิบัติง านหรือดาเนินการ ตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มการดาเนินงานที่เป็นไปตาม
หลั ก การความโปร่ ง ใสและมี มาตรฐานในการปฏิ บั ติ ง าน หน่ ว ยงานให้ ค วามส าคั ญ มากในเรื่ องการ
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ปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วไปกับผู้ มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นส่วนตัว อย่างเท่า
เทียมกัน
2) ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 จากการเผยแพร่ข้อมูล
ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดาเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้สาธารณชน
ได้รับทราบใน ๒ ประเด็น คือ (๑) การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจานงสุจริตของผู้บริการ
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต และ (๒) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่ง เสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน การทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการเห็นความสาคัญ
ของการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานที่หน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้
3) ตัวชี้วัดการใช้อานาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.91 เป็นคะแนนจาก การประเมินการ
รับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อานาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็น ที่เกี่ยวข้อง
กับการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่น ต่อ
การใช้อานาจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน
4) ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.79 เป็นคะแนน จากการประเมิน
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดาเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีและเผยแพร่ อย่าง
โปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ ไม่
เอื้อประโยชน์แกตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์
หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่า หน่วยงาน
ควรให้ความสาคัญ กับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ของ หน่วยงานตนเองได้
5) ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.72 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการให้ความสาคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงาน มี
การจัดทาแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เกิ ดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่าง
เป็นรูปธรรม
6) ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.30 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็น ที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในต่อการนาทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเอง
หรือนาไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายใน
หน่วยงาน และการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่
ชัดเจนและสะดวก หน่วยงานมีการจัดทาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพื่อ
เผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนาไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานมีการกากับดูแลและตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย
7) ตั ว ชี้ วั ด คุ ณ ภาพการด าเนินงาน ได้ ค ะแนนเท่ า กับ ร้อ ยละ 96.95 เป็ น คะแนนจากการ
ประเมิ น การรับ รู้ ข องผู้ รั บ บริก าร ผู้ ม าติ ด ต่ อ หรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ยของหน่ว ยงานต่อ คุ ณ ภาพ การ
ดาเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน
และระยะเวลาที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่า ประชาชน หรือผู้ รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพ
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การดาเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่
ชัดเจน แก่ผู้รับบริการ ไม่นาผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการ
เรียกรับสินบน
8) ตัวชี้วัดการปรับปรุงการท างาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 96.13 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ การปรับปรุงระบบ
การทางาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่และ
กระบวนการทางานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงาน เพื่อให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือ ผู้มาติดต่อ
เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย
9) ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.95 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ต่อประสิทธิภาพการ
สื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน เห็นได้ว่า
หน่วยงานให้ความสาคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการดาเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชน ที่
ควรรับทราบ รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงาน การใช้บริการ นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ การจัด
ให้มีช่องทางให้ ผู้ม าติด ต่อ ราชการสามารถร้ องเรี ยนการทุจริ ต ของเจ้ าหน้ า ที่ ในหน่ว ยงานด้วย ซึ่ง จะ
สะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๒ จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ ๙๐) จานวน 1 ตัวชี้วัด คือ
1) ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.50 เป็นคะแนน
จากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนทราบ ใน ๕ ประเด็น คือ (๑) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการ
ปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (๒) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดาเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (๓) การ
บริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหา
พั ส ดุ (๔) การบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล ได้ แ ก่ นโยบายการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล การ
ดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
และ (๕) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิด
โอกาส ให้ เ กิ ด การมี ส่ ว นร่ ว ม ซึ่ ง การเผยแพร่ ข้ อ มู ล ในประเด็ น ข้ า งต้ น แสดงถึ ง ความโปร่ ง ใสในการ
บริหารงาน และการดาเนินงานของหน่วยงาน
แต่ทั้งนี้ ควรมีการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น ซึ่งควรเผยแพร่ ผลงาน
หรือข้อมูลสาธารระอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน อีกทั้งควรมีช่องทางที่หลากหลาย การบริการ ให้
เกิดความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการทางานให้ดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการดาเนินการ
๔. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
๔.๑ ผลการประเมินตามแบบสารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) ซึ่งเป็น
การประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายในที่มีต่อหน่วยงาน จาก 5 ตัวชี้วัด ทุกตัวชี้วัดมีผลการ
ประเมินได้คะแนน 99 ขึ้นไปทุกตัวชี้วัด บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการดาเนินงานที่เป็นไปตาม
หลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุค ลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นและ แสดง
ความไว้ ว างใจต่ อ การบริ ห ารงานของผู้ บ ริ ห ารที่ มุ่ ง สู่ ก ารป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต อย่ า งมี
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ประสิทธิผล
๔.๒ ผลการประเมินตามแบบสารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) เป็น
การประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงาน ใน 3 ตัวชี้วัด มีคะแนนการประเมิน
ที่ 95 ขึ้ น ไปทั้ ง สามตั ว ชี้ วั ด บ่ ง ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า ประชาชนหรือ ผู้ รับ บริ การมี ค วามเชื่ อ มั่ นในคุ ณ ภาพการ
ดาเนินงาน ของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่
ชัดเจน แก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่นาผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ
และไม่พบว่า มีการเรียกรับสินบนทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคานวณเป็นเงินได้
๔.๓ ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เป็นการประเมินระดับ
การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ มี 2
ตัวชี้วัด ซึ่งคะแนนการประเมิน ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนน 100 คะแนน ส่วนตัวชี้วัด เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลนั้น ได้คะแนน 88.50 คะแนน ทั้งสองตัวชี้วัดมีคะแนนมากกว่าเกณฑ์ขั้นต่าที่ กาหนด
(จะต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป) บ่ง ชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานมีการวางระบบที่ดีเพื่อเปิดเผยข้อมูล
ต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ อย่างเป็นปัจจุบัน แสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่
จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่ สามารถเกิดขึ้นได้ ทาให้โดยรวมแล้วหน่วยงาน
สามารถเป็น “ต้นแบบ” ในการดาเนินงานในด้านความโปร่งใส แก่ส่วนราชการอื่น ๆ ได้ อย่างไรก็ดีสิ่งที่
ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาสาหรับหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้
ตัวชี้วัด
ประเด็นการประเมิน
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล (๑) ข้อมูลพื้นฐาน
(๒) การบริหารงาน
(๓) การบริหารเงินงบประมาณ
(๔) การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
(๕) การส่งเสริมความโปร่งใสใน
หน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการ
ทุจริต

(๑) การดาเนินการเพื่อป้องกัน
การทุจริต
(๒) มาตรการภายในเพื่อป้องกัน
การทุจริต

ประเด็นที่ควรพัฒนา
(1) แสดงข้อมูลสรุปผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค
(2) มีข้อมูลรายละเอียดของการ
ดาเนินการ รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจาปี
(3) แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
(4) จัดทาคู่มือหรือมาตราฐานการ
ให้บริการของแต่ละหน่วยงาน
-ไม่มี-
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๕. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่าสุด คือ
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.50 เป็นคะแนน จากการ
เผยแพร่ ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น บนเว็ บ ไซต์ ข องหน่ ว ยงาน เพื่ อ เปิ ด เผยข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ ของหน่ ว ยงานให้
สาธารณชนทราบ ใน ๕ ประเด็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกั บการการเปิ ดเผยข้อมู ล มี 3 ข้อย่อย ดัง
รายละเอียดในตารางด้านล่างนี้ ซึ่งทั้ง 3 ข้อ ดัง กล่าวจะมีการพัฒนาปรับปรุง และเผยแพร่ข้ อ มู ล ต่ อ
สาธารณะเพื่อให้บุคคลที่สนใจได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงกัน ต่อไป
ตัวชี้วัด
หัวข้อการประเมิน
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล (๑) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูล
โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อย พื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และ
ละ 88.50
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
(๒) การบริหารงาน ได้แก่ แผน
ดาเนินงาน การปฏิบัติงาน และ
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตราฐานการ
ให้บริการ
(๓) การบริหารเงินงบประมาณ
ได้แก่ แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปี และการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหา
พัสดุ
(๔) การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล การ
ดาเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล และ
หลักเกณฑ์การบริการและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
(๕) การส่งเสริมความโปร่งใส
ในหน่วยงาน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

ค่าเฉลี่ยคะแนน
100.00
100.00
0.00
100.00

100.00

0.00
100.00
0.00
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ผลการประเมินข้างต้น ชี้ให้เห็นว่า สิ่งที่ควรพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น คือ
1. จัดทาคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้ชัดเจน
และเป็นแนวทางเหมือนกันของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
2. มีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงาน/การให้บริการของ
หน่วยงานให้ดีขึ้น และการปรับปรุงวิธีการและ ขั้นตอนการดาเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น ในเว็บไซต์ที่
สะดวก ซึ่งมหาวิทยาลัยมีเว็บไซต์ให้บุคคลทั้งภายนอกและภายในสามารถเข้ามาร้องเรียนเรื่องต่าง ๆ ได้
ควรเพิ่มการแจ้งผลเป็นสถิติการร้องร้องเรียนแต่ละปี และหากไม่มีเรื่องร้องเรียนควรระบุว่าไม่มีเรื่อง
ร้องเรียนของปีนั้นๆ
3. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ควรเพิ่มข้อมูลหลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานของปี พ.ศ. 2564 เผยแพร่ในเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
6. ข้อเสนอแนะในการจัดทามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้น
มาตรการ
ขั้นตอนหรือวิธีการ
ผู้รับผิดชอบ
การกากับติดตาม
1) ให้ความรู้เรื่องการ ให้ความรู้เรื่องการ
สานักงานสภา
- รายงาน
ประเมิน คุณธรรมและ ประเมินคุณธรรมและ มหาวิทยาลัย
ความก้าวหน้าและ
ความโปร่งใสในการ ความ โปร่งใสในการ
สรุปผล
ดาเนินงานของ
ดาเนินงานของ
ณ สิ้นปีงบประมาณ
หน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐ ผ่าน
สื่อสังคม ออนไลน์หรือ
2) ตรวจสอบพัฒนา อบรมการจัดทาเว็บไซต์ สานักวิทยบริการและ
เว็บไซต์ ข้อมูลให้มี
ให้แต่ละหน่วยงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การปรับปรุงข้อมูล
เช่น หลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล การ
จัดทาคู่มือของ
หน่วยงานแต่ละหน่วย
ให้เป็นปัจจุบัน
3) ให้ความรู้เกี่ยวกับ (1) ฝึกอบรมหรือ
สานักงานสภา
การป้องกัน
ประชุม พนักงาน
มหาวิทยาลัย
ผลประโยชน์ทับซ้อน หน่วยงานเพื่อให้
ความรู้เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ ทับซ้อน

