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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการ
ของหน่วยงานภาครัฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
***************************
คำนำ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน
ภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนำข้อมูล ผล
การประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงาน ได้
อย่างเหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิง บวก
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้องถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับ
มาตรฐาน การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้ง
ในระดับชาติและ ระดับสากล
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง ๑๐ ตัวชี้วัด ได้แก่ (๑) การปฏิบัติหน้าที่ (๒) การใช้
งบประมาณ (๓) การใช้อ ำนาจ (๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (๖)
คุณภาพการดำเนินงาน (๗) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (๘) การปรับปรุงระบบการทำงาน (9) การเปิดเผย
ข้อมูล และ (๑๐) การป้องกัน การทุจ ริตโดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส ่ว นได้ส ่วนเสียภายใน
(Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการ
เผยแพร่ข้อมูล ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้
เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม
และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และ ประการสำคัญ คือ
ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อน ภาพลักษณ์
เชิงบวกให้กับ หน่ว ยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัช นีการรับรู้การทุจริต ( Corruption
Perception Index:CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป
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๑. หลักการและเหตุผล
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก
ให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน คุณธรรมและ
ความ โปร่งใสในการดำเนิน งานของหน่ว ยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :
ITA)” ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกำหนด
เป็นกลยุทธ์ ที่ส ำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้อง
ดำเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน ภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางใน
การพัฒนาและยกระดับหน่วยงาน ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม
๒. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙4.08 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน ระดับ A
เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100.00 และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100.00
รองลงมาคือ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.82 ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 95.53 ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.00 ตัวชี้วัดการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.00 ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ 91.00 ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.78 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการ
สื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๖.79 และตัวชี้วัดการปรับปรุงการทำงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ
๘๔.67
สรุปได้ว่า จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับ ร้อยละ ๑๐๐ คือ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผย
ข้อมูล และตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ส่วนที่ จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ำสุด คือ ตัวชี้วัด
ที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน ได้เท่ากับร้อยละ 84.67
๓. การวิเคราะห์ข้อมูล
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจำแนกตามดัชนีของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่
แสดงให้ เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่จะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้
๓.๑ จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ ๙๐) จำนวน 7 ตัวชี้วัด คือ
(1) ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100.00 เป็นคะแนน
จากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่า ง ๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนทราบ ใน ๕ ประเด็น คือ (๑) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการ
ปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (๒) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (๓) การ
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บริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหา
พัส ดุ (๔) การบริห ารและพัฒ นาทรั พยากรบุค คล ได้แก่ นโยบายการบริห ารทรัพยากรบุค คล การ
ดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
และ (๕) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิด
โอกาส ให้เกิดการมีส ่ว นร่ว ม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูล ในประเด็นข้า งต้นแสดงถึ งความโปร่งใสในการ
บริหารงาน และการดำเนินงานของหน่วยงาน
(2) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๑๐๐ เป็นคะแนน
จากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของ
หน่วยงาน ให้สาธารณชนได้รับทราบใน ๒ ประเด็น คือ (๑) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่
เจตจำนงสุจริตของ ผู้บริการ การประเมินความเสียงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร และแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต และ (๒) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสและป้องกัน การทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้น
แสดงถึงความพยายามของหน่วยงาน ที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถ
เกิดขึ้นได้
(3) ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.82 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของ
ตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือ
ดำเนินการ ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มการดำเนินงานที่
เป็นไปตาม หลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ดี หน่วยงานควรให้
ความสำคัญมากขึ้น ในเรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วไปกับผู้มาติดต่อที่
รู้จักกันเป็นส่วนตัว อย่างเท่าเทียมกัน
(4) ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อ ำนาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.53 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ ำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ใน
ประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้
สิทธิประโยชน์ ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่า บุคลากรภายใน
หน่วยงานมีความเชื่อมั่น ต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน
(5) ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.00 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดย
หน่วยงาน มีการจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้ เกิดการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตอย่าง เป็นรูปธรรม
(6) ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.00
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ใน
ประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการนำทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็น
ของตนเองหรือ นำไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากร
ภายในหน่วยงาน และการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขอ
อนุญาตที่ชัดเจนและ สะดวก เห็นได้ว่ า หน่วยงานควรจะมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์ส ิน ของราชการที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ รวมถึง
หน่วยงานจะต้องมีการกำกับดูแลและ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย
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(7) ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.00 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและ
เผยแพร่ อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และ ไม่เอื้อประโยชน์แกตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ
เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย
เห็นได้ว่า หน่วยงาน ควรให้ความสำคัญ กับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณของ หน่วยงานตนเองได้
๓.๒ จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ ๙๐) จำนวน 3 ตัวชี้วัด คือ
(1) ตัวชี้วัดที่ 5 คุณภาพการดำเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.76 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ
คุณภาพ การดำเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตาม
มาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่า ประชาชน หรือผู้รับบริการมีความ
เชื่อมั่นในคุณภาพ การดำเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก ำหนด
ไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจน แก่ผู้รับบริการ ไม่นำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ
และไม่พบว่าไม่มี การเรียกรับสินบน แต่ทั้งนี้ ควรมีการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดี
ขึ้น ซึ่งควรเผยแพร่ ผลงานหรือข้อมูลสาธารระอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน อีกทั้งควรมีช่องทางที่
หลากหลาย การบริการ ให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการทำงานให้ดียิ่งขึ้น และเปิด
โอกาสให้ผู้รับบริการ หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการดำเนินการ
(2) ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.79 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ต่อ
ประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อ
สาธารณชน เห็นได้ว่าหน่วยงานให้ความสำคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการดำเนินงานของหน่วยงานและ
ข้อมูลที่สาธารณชน ที่ควรรับทราบ รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย สามารถ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน การใช้บริการ นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้าง
การรับรู้เกี่ยวกับ การจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ใน
หน่วยงานด้วย ซึ่งจะ สะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมี
ประสิทธิภาพ
(3) ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.67 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ การ
ปรับปรุงระบบการทำงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของหน่ว ยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ใ นการ
ดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่ งขึ้น ซึ่งหน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการหรือ ผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการด้วย
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๔. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
๔.๑ ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) อยู่ใน
ระดับดี (GOOD) บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการดำเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและ
มีมาตรฐานในการปฏิบ ัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นและ แสดงความไว้วางใจต่อการ
บริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล โดยสิ่งที่ควรเป็น
ประเด็นในการพัฒนาสำหรับหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ

ประเด็นการประเมิน
(๑) การรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้
จ่าย งบประมาณประจำปีของ
หน่วยงาน
(๒) การใช้จ่ายงบประมาณ

ประเด็นที่ควรพัฒนา
(๑) สร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้
บุคลากรภายในหน่วยงาน
(๒) เปิดโอกาสให้บุคลากรภายใน
หน่วยงานมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
(๓) มีช่องทางเพื่อให้บุคลากร
ภายใน หน่วยงานสามารถแจ้ง
เบาะแสที่ สงสัย โดยมีมาตรการ
คุ้มครองผู้
ร้องเรียน
ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของ (๑) การรับรู้แนวปฏิบัติของ
(๑) สร้างแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
ทางราชการ
หน่วยงานของท่านเกี่ยวกับการ ทางราชการ
ใช้ ทรัพย์สินของราชการ
(๒) มีขั้นตอนการขออนุญาต การ
ทรัพย์สินของราชการ
ขอยืมที่ถูกต้อง
(๒) มีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อ (๓) สร้างมาตรการการกำกับดูและ
ยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ทางราชการ
(๓) การขอยืมทรัพย์สินของ
ราชการ ทางราชการ ไปใช้
ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง
(๔) การกำกับดูแลและ
ตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ เพื่อ ป้องกันไม่ให้มีการ
นำไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว กลุ่ม
หรือพวกพ้อง
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๔.๒ ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) อยู่ใน
ระดับดี (GOOD) บ่งชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดำเนินงาน ของ
หน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่ก ำหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจน แก่
ผู้รับบริการอย่ างตรงไปตรงมา ไม่น ำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่
พบว่า มีการเรียกรับสินบนทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ อย่างไร
ก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาสำหรับหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการ
ดำเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบ
การทำงาน

ประเด็นการประเมิน
(๑) การปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการแก่ ผู้รับบริการเป็นไป
ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่
กำหนด
(๒) การปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่
ท่าน กับผู้มาติดต่ออื่น ๆ เทียม
กันของพนักงาน
(๑) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้
มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี
ส่วนร่วม ไปมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/
การให้บริการของหน่วยงาน
(๒) การปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการ

ประเด็นที่ควรพัฒนา
(๑) มีขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการอย่าง
ชัดเจน
(๒) สร้างจิตสำนึกแก่พนักงานใน
หน่วยงานให้บริการต่อผู้มาติดต่อ
เทียมกัน
เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือ ใน
การปรับปรุงการดำเนินงาน การ
บริการให้เกิดความโปร่งใสมีวิธีการ
และขั้นตอนการทำงานให้ดีขึ้น

๔.๓ ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) อยู่ในระดับดี (GOOD)
บ่งชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานมีการวางระบบที่ดีเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับ
ทราบ อย่างเป็นปัจจุบัน แสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลด
น้อยลงหรือไม่ สามารถเกิดขึ้นได้ ทำให้โดยรวมแล้วหน่วยงานสามารถเป็น “ต้นแบบ” ในการดำเนินงาน
ในด้านความโปร่งใส แก่ส่วนราชการอื่น ๆ ได้ อย่างไรก็ดีสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาส ำหรับ
หน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้
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ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการ
ทุจริต

ประเด็นการประเมิน
(๑) ข้อมูลพื้นฐาน
- การเปิดเพื่อสอบทานของ
ข้อมูลการติดต่อ
(๒) การบริหารงาน
- การเปิดเผยข้อมูล E-service
ไม่สอดคล้องตามรายละเอียดที่
กำหนด
(๓) การบริหารเงินงบประมาณ
- การเปิดเผยข้อมูล แผนการจัด
จ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุไม่
สอดคล้องตามรายละเอียดที่
กำหนด
(๑) การดำเนินการเพื่อป้องกัน
การทุจริต
(๒) มาตรการภายในเพื่อป้องกัน
การทุจริต

ประเด็นที่ควรพัฒนา
(๑) พัฒนาระบบให้มีช่องทางเพื่อ
สอบทานของข้อมูลการติดต่อ
(๒) ปรับปรุงข้อมูลระบบ
E-service ให้สอดคล้องตาม
รายละเอียดที่
กำหนด
(๓) ปรับปรุงข้อมูล แผนการจัดซื้อ
จัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหา
พัสดุ ให้สอดคล้องตามรายละเอียด
ที่กำหนด
-ไม่มี-

๕. ประเด็นทีจ่ ะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ำสุด คือ ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน
ซึ่งได้ค่าคะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๔.67 ซึ่งประเมินจากการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทำงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนา
หน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของหน่วยงาน ให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการ
นำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 8 การใช้ทรัพย์สิน
ของ ราชการ

หัวข้อการประเมิน
(1) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่
ท่านติดต่อมีการปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อย
เพียงใด
(2) หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการ
ปรับปรุงวิธีการและ ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน/การให้บริการให้ดี
ขึ้น มากน้อยเพียงใด

ค่าเฉลี่ยคะแนน
76.58

80.84
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หัวข้อการประเมิน
(3) หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการ
นำเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ดำเนินงาน/การให้บริการ ให้
เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น
หรือไม
(4) หน่วยงานที่ท่านติดต่อเปิด
โอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมี
ส่วนร่วม ในการปรับปรุง
พัฒนาการดำเนินงาน/การ
ให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น
มากน้อยเพียงใด
(5) หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มี
การปรับปรุงการดำเนินงาน/
การให้บริการ ให้มีความโปร่งใส
มากขึ้น มากน้อยเพียงใด

ค่าเฉลี่ยคะแนน
100.00

80.84

85.10

ผลการประเมินข้างต้น ชี้ให้เห็นว่า สิ่งที่ควรพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น คือ
หน่วยงานควรให้ความสำคัญมากขึ้นในเรื่องการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น
การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น และการปรับปรุงวิธีการและ ขั้นตอนการดำเนินงาน/การ
ให้บริการให้ดีขึ้น
6. ข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้น
มาตรการ
ขั้นตอนหรือวิธีการ
ผู้รับผิดชอบ
การกำกับติดตาม
(1) มีแนวทางปฏิบัติ จัดทำแนวทางปฏิบัติ
สำนักงานอธิการบดี - รายงาน
เกี่ยวกับการใช้
เกี่ยวกับการใช้
ความก้าวหน้าและ
ทรัพย์สินของราชการที่ ทรัพย์สินของราชการ
สรุปผล
ถูกต้อง
ที่ ถูกต้อง
ณ สิ้นปีงบประมาณ
(2) ให้ความรู้เกี่ยวกับ (1) ฝึกอบรมหรือ
สำนักงานสภา
การป้องกัน
ประชุม พนักงาน
มหาวิทยาลัย
ผลประโยชน์ทับซ้อน หน่วยงานเพื่อให้
ความรู้เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ ทับซ้อน
มาตรการ

ขั้นตอนหรือวิธีการ

ผู้รับผิดชอบ

การกำกับติดตาม
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(3) ให้ความรู้เรื่องการ
ประเมิน คุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ

ให้ความรู้เรื่องการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความ โปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ผ่าน
สื่อสังคม ออนไลน์หรือ
สื่อสารสนเทศของ
หน่วยงาน

สำนักงานสภา
มหาวิทยาลัย

- รายงาน
ความก้าวหน้าและ
สรุปผล
ณ สิ้นปีงบประมาณ

