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ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
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ค าน า 
 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน 
ภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าข้อมูล ผล
การประเมิน รวมท้ังข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงาน ได้
อย่างเหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคล่ือนมาตรการเชิงบวก 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมท้ังสะท้องถึงความต้ังใจของหน่วยงานในการยกระดับ
มาตรฐาน การด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)ให้เป็นท่ีประจักษ์ต่อสาธารณะท้ัง
ในระดับชาติและ ระดับสากล 

 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวช้ีวัดท้ัง ๑๐ ตัวชี้วัด ได้แก่ (๑) การปฏิบัติหน้าท่ี (๒) การใช้
งบประมาณ (๓) การใช้อ านาจ (๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (๖) 
คุณภาพการด าเนินงาน (๗) ประสิทธิภาพการส่ือสาร (๘) การปรับปรุงระบบการท างาน (9) การเปิดเผย 
ข้อมูล และ (๑๐) การป้องกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการ
เผยแพร่ข้อมูล ท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้
เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม 
และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคล่ือนการด าเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และ ประการส าคัญ คือ 
ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อน ภาพลักษณ์
เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perception Index:CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนท่ีดียิ่งขึ้นต่อไป 
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๑. หลักการและเหตุผล 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา 

เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก 
ให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ช่ือว่า “การประเมิน คุณธรรมและ
ความ โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA
)” ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกก าหนด
เป็นกลยุทธ์ ท่ีส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ท่ีหน่วยงานภาครัฐท่ัวประเทศจะต้อง
ด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน ภาครัฐท่ีเข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางใน
การพัฒนาและยกระดับหน่วยงาน ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

 
๒. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙6.52 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน ระดับ AA  
 เมื่อพิจารณาตามตัวช้ีวัด และเรียงล าดับจากคะแนนสูงสุด ได้ดังนี้ (1) ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าท่ี 
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100   (2) ตัวช้ีวัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100            
(3) ตัวช้ีวัดการใช้อ านาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.91  (4) ตัวช้ีวัดการใช้งบประมาณ ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 91.79  (5) ตัวช้ีวัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.72  (6) 
ตัวช้ีวัดการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.30   (7) ตัวช้ีวัดคุณภาพการ
ด าเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 96.95 (8) ตัวชี้วัดการปรับปรุงการท างาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
96.13   (9) ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการส่ือสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.95  และ (10) ตัวช้ีวัดการ
เปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.50 
 สรุปได้ว่า จุดแข็งท่ีหน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐ คือ ตัวช้ีวัดท่ี 1 การปฏิบัติ
หน้าท่ี ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100   ตัวช้ีวัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
100 
 
๓. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ าแนกตามดัชนีของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวช้ีวัดท่ี
แสดงให้ เห็นถึงจุดแข็ง และจุดท่ีจะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 
 ๓.๑ จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ ๙๐) จ านวน 9 ตัวชี้วัด คือ 
  1)   ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าท่ี ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100   เป็นคะแนน จากการประเมิน
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการ ตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานท่ีเป็นไปตาม 
หลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  หน่วยงานให้ความส าคัญมากในเรื่องการ
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ปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อท่ัวไปกับผู้มาติดต่อท่ีรู้จักกันเป็นส่วนตัว อย่างเท่า
เทียมกัน 
 2) ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 จากการเผยแพร่ข้อมูล
ท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้สาธารณชน
ได้รับทราบใน ๒ ประเด็น คือ (๑) การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริการ 
การประเมินความเส่ียงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการ 
ป้องกันการทุจริต และ (๒) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม 
ความโปร่งใสและป้องกัน การทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการเห็นความส าคัญ
ของการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานท่ีหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดข้ึนได้ 
 3) ตัวช้ีวัดการใช้อ านาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.91  เป็นคะแนนจาก การประเมินการ
รับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็น ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ 
ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเช่ือมั่น ต่อ
การใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน 
 4) ตัวช้ีวัดการใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.79  เป็นคะแนน จากการประเมิน
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับต้ังแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่ อย่าง
โปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ ไม่
เอื้อประโยชน์แกตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่า หน่วยงาน 
ควรให้ความส าคัญ กับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ของ หน่วยงานตนเองได้ 
 5) ตัวช้ีวัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.72  เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงาน มี
การจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่าง 
เป็นรูปธรรม 
 6) ตัวช้ีวัดการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.30  เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็น ท่ี
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในต่อการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเอง
หรือน าไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ท้ังการยืมโดยบุคลากรภายใน
หน่วยงาน และการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตท่ี
ชัดเจนและสะดวก หน่วยงานมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการท่ีถูกต้อง เพื่อ
เผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานมีการก ากับดูแลและตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย  
 7) ตัวช้ีวัดคุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 96.95 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพ การ
ด าเนินงาน ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน 
และระยะเวลาท่ีก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่า ประชาชน หรือผู้รับบริการมีความเช่ือมั่นในคุณภาพ 
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การด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ มีการให้ข้อมูลท่ี
ชัดเจน แก่ผู้รับบริการ ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการ
เรียกรับสินบน  
 8) ตัวช้ีวัดการปรับปรุงการท างาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 96.13 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ การปรับปรุงระบบ
การท างาน ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ท้ังการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าท่ีและ
กระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน เพื่อให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือ ผู้มาติดต่อ
เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย 
 9) ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการส่ือสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.95   เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ต่อประสิทธิภาพการ
ส่ือสารในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน เห็นได้ว่า
หน่วยงานให้ความส าคัญกับการส่ือสารในเรื่องผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลท่ีสาธารณชน ท่ี
ควรรับทราบ รวมท้ังการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน การใช้บริการ นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ การจัด
ให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานด้วย ซึ่งจะ 
สะท้อนถึงการส่ือสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๓.๒ จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ ๙๐) จ านวน 1 ตัวชี้วัด คือ 
  1) ตัวช้ีวัดท่ี ๙ การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.50 เป็นคะแนน 
จากการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนทราบ ใน ๕ ประเด็น คือ (๑) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการ
ปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (๒) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (๓) การ
บริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหา
พัสดุ (๔) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การ
ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
และ (๕) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิด
โอกาส ให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการ
บริหารงาน และการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 แต่ท้ังนี้ ควรมีการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น ซึ่งควรเผยแพร่ ผลงาน
หรือข้อมูลสาธารระอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน อีกท้ังควรมีช่องทางท่ีหลากหลาย การบริการ ให้
เกิดความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการท างานให้ดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการด าเนินการ 
 
๔. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 ๔.๑ ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) ซึ่งเป็น
การประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายในท่ีมีต่อหน่วยงาน จาก 5 ตัวช้ีวัด ทุกตัวช้ีวัดมีผลการ
ประเมินได้คะแนน 99 ขึ้นไปทุกตัวช้ีวัด บ่งช้ีให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานท่ีเป็นไปตาม
หลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีความเช่ือมั่นและ แสดง
ความไว้วางใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารท่ีมุ่ง สู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมี
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ประสิทธิผล  
 ๔.๒ ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) เป็น
การประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกท่ีมีต่อหน่วยงาน ใน 3 ตัวชี้วัด มีคะแนนการประเมนิ
ท่ี 95 ขึ้นไปท้ังสามตัวช้ีวัด  บ่งช้ีให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเช่ือมั่นในคุณภาพการ
ด าเนินงาน ของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลท่ี
ชัดเจน แก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ 
และไม่พบว่า มีการเรียกรับสินบนทั้งท่ีเป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่น ๆ ท่ีอาจค านวณเป็นเงินได้  
 ๔.๓ ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เป็นการประเมินระดับ
การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ มี 2 
ตัวช้ีวัด ซึ่งคะแนนการประเมิน ตัวช้ีวัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนน 100 คะแนน ส่วนตัวช้ีวัด เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลนั้น ได้คะแนน 88.50 คะแนน ท้ังสองตัวช้ีวัดมีคะแนนมากกว่าเกณฑ์ขั้นต่ าท่ีก าหนด 
(จะต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป)  บ่งช้ีให้เห็นว่า หน่วยงานมีการวางระบบท่ีดีเพื่อเปิดเผยข้อมูล    
ต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ อย่างเป็นปัจจุบัน แสดงถึงความพยายามของหน่วยงานท่ี
จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่ สามารถเกิดขึ้นได้ ท า ให้โดยรวมแล้วหน่วยงาน
สามารถเป็น “ต้นแบบ” ในการด าเนินงานในด้านความโปร่งใส แก่ส่วนราชการอื่น ๆ ได้ อย่างไรก็ดีส่ิงท่ี
ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาส าหรับหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล (๑) ข้อมูลพื้นฐาน 

(๒) การบริหารงาน 
(๓) การบริหารเงินงบประมาณ 
(๔) การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
(๕) การส่งเสริมความโปร่งใสใน
หน่วยงาน 

(1) แสดงข้อมูลสรุปผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
(2) มีข้อมูลรายละเอียดของการ
ด าเนินการ รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจ าป ี
(3) แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน 
(4) จัดท าคู่มือหรือมาตราฐานการ
ให้บริการของแต่ละหน่วยงาน 

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการ
ทุจริต 

(๑) การด าเนินการเพื่อป้องกัน 
การทุจริต 
(๒) มาตรการภายในเพื่อป้องกัน 
การทุจริต 
 

-ไม่มี- 
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๕. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ าสุด คือ  
ตัวช้ีวัดท่ี ๙ การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.50 เป็นคะแนน จากการ

เผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนทราบ ใน ๕ ประเด็น  ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการการเปิดเผยข้อมูล มี 3 ข้อย่อย ดัง
รายละเอียดในตารางด้านล่างนี้ ซึ่งท้ัง 3 ข้อ ดังกล่าวจะมีการพัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะเพื่อให้บุคคลท่ีสนใจได้รับข้อมูลท่ีถูกต้อง ตรงกัน ต่อไป 
 

ตัวชี้วัด หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ยคะแนน 
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล 
โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อย
ละ 88.50 

(๑) ขอ้มูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูล
พื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และ
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  

100.00 

(๒) การบริหารงาน ได้แก่ แผน
ด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และ
การให้บริการ 

100.00 

คู่มือหรือมาตราฐานการ
ให้บริการ 

0.00 

(๓) การบริหารเงินงบประมาณ 
ได้แก่ แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี และการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหา
พัสดุ 

100.00 

(๔) การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล การ
ด าเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล และ
หลักเกณฑ์การบริการและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

100.00 

หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

0.00 

(๕) การส่งเสริมความโปร่งใส
ในหน่วยงาน 

100.00 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

0.00 
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ผลการประเมินข้างต้น ช้ีให้เห็นว่า ส่ิงท่ีควรพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น คือ  
 1. จัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานให้ชัดเจน
และเป็นแนวทางเหมือนกันของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 
 2. มีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของ
หน่วยงานให้ดีขึ้น และการปรับปรุงวิธีการและ ขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น ในเว็บไซต์ท่ี
สะดวก ซึ่งมหาวิทยาลัยมีเว็บไซต์ให้บุคคลท้ังภายนอกและภายในสามารถเข้ามาร้องเรียนเรื่องต่าง ๆ ได้ 
ควรเพิ่มการแจ้งผลเป็นสถิติการร้องร้องเรียนแต่ละปี และหากไม่มีเรื่องร้องเรียนควรระบุว่าไม่มีเรื่อง
ร้องเรียนของปนีั้นๆ 
 3. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ควรเพิ่มข้อมูลหลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ียังใช้บังคับในหน่วยงานของปี พ.ศ. 2564 เผยแพร่ในเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 
 
6.  ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้น 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
1) ให้ความรู้เร่ืองการ
ประเมิน คุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

ให้ความรู้เรื่องการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความ โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐ ผ่าน
ส่ือสังคม ออนไลน์หรือ 

ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย 

- รายงาน
ความก้าวหน้าและ
สรุปผล 
ณ ส้ินปีงบประมาณ 

2) ตรวจสอบพัฒนา
เว็บไซต์ ข้อมูลให้มี
การปรับปรุงข้อมูล 
เช่น หลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  การ
จัดท าคู่มือของ
หน่วยงานแต่ละหน่วย 
ให้เปน็ปัจจุบัน 

อบรมการจัดท าเว็บไซต์
ให้แต่ละหน่วยงาน 

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3)  ให้ความรู้เก่ียวกับ
การป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

(1) ฝึกอบรมหรือ
ประชุม พนักงาน
หน่วยงานเพื่อให้ 
ความรู้เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ ทับซ้อน 

ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย 

 
 


