แนวทางการดําเนินงาน

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

งานประกันคุณภาพ
สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

สรุปผลการการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ : ITA )
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment: ITA ) ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิ ท ยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย ไดคะแนนประเมิน ๑๐ ตัวชี้วัด เทากับรอยละ ๙0.๒0 ซึ่งถือวามีคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานระดับ A

รูปที่ 1 กราฟแสดงความสัมพันธผลคะแนนการประเมิน 10 ตัวชี้วัด

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอยในแตละตัวชี้วัด
คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วดั
อันดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ตัวชี้วดั

การเปดเผยขอมูล
การปองกันการทุจริต
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
การปรับปรุงการทํางาน
คุณภาพการดําเนินงาน
การปฏิบัติหนาที่
การใชอํานาจ
การใชทรัพยสินของราชการ
การแกปญหาการทุจริต
การใชงบประมาณ

คะแนนสูงสุด 100 คะแนน

คะแนน

100.00
100.00
92.00
91.57
90.57
83.92
79.25
72.55
72.37
71.67

คะแนนต่ําสุด 71.67 คะแนน

ตารางที่ 2 สรุปผลคะแนนประเมินรายตัวชี้วัด
ลําดับที่

ตัวชี้วัด

คะแนน

ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน IIT
1

การปฏิบัติหนาที่

83.92

2

การใชงบประมาณ

71.67

3

การใชอํานาจ

79.25

4

การใชทรัพยสินของราชการ

72.55

5

การแกไขปญหาการทุจริต

72.37
ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก EIT

6

คุณภาพการดําเนินงาน

90.57

7

ประสิทธิภาพการสื่อสาร

92.00

8

การปรับปรุงระบบการทํางาน

91.57
การเปดเผยขอมูล OIT

9

การเปดเผยขอมูล

100.00

10

การปองกันการทุจริต

100.00

รายละเอียดรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน โดยภาพรวมไดคะแนนเทากับรอย
ละ 90.20 ซึ่งถือวามีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานระดับดี เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัด พบวา
ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน IIT ประกอบดวย
ตัวชี้วัดที่ 1. การปฏิบัติหนาที่ ผลการประเมินอยูในระดับดี ไดคะแนนสูงสุดเทากับรอยละ 83.92
ตัวชี้วัดที่ 2. การใชงบประมาณ ผลการประเมินอยูในระดับดี ไดคะแนนสูงสุดเทากับรอยละ 71.67
ตัวชี้วัดที่ 3. การใชอํานาจ ผลการประเมินอยูในระดับดี ไดคะแนนสูงสุดเทากับรอยละ 79.25
ตัวชี้วัดที่ 4. การใชทรัพยสินของทางราชการ ผลการประเมินอยูในระดับดี ไดคะแนนสูงสุดเทากับ
รอยละ 72.55
ตัวชี้วัดที่ 5. การแกปญหาการทุจริต ผลการประเมินอยูในระดับดี ไดคะแนนสูงสุดเทากับรอยละ 72.37
ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก EIT
ตัวชี้วัดที่ 6. คุณภาพการดําเนินงาน ผลการประเมินอยูในระดับดี ไดคะแนนสูงสุดเทากับรอยละ 90.57
ตัวชี้วัดที่ 7. ประสิทธิภาพการสวนสาร ผลการประเมินอยูในระดับดี ไดคะแนนสูงสุดเทากับรอยละ 90.00
ตัวชี้วัดที่ 8. การใชทรัพยสินของทางราชการ ผลการประเมินอยูในระดับดี ไดคะแนนสูงสุดเทากับ
รอยละ 72.55
ตัวชี้วัดที่ 9 การแกไขปญหาการทุจริต ผลการประเมินอยูในระดับดี ไดคะแนนสูงสุดเทากับรอยละ 72.37
ตัวชี้วัดที่ 10 การใชงบประมาณ ผลการประเมินอยูในระดับดี ไดคะแนนสูงสุดเทากับรอยละ 71.67
สรุปผลการประเมินแบบวัดการรับรูข องผูม ีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) รายตัวบงชี้
ตัวชี้วดั ที่ 1 - 5 จํานวน 5 ตัวชี้วดั ประกอบดวย
ตัวชี้วดั ที่ 1 การปฏิบตั หิ นาที่ ไดคะแนน 83.92
ขอคําถาม
คะแนนประจําป 2563
I1 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการแกผูที่มาติดตอ ตาม
ประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด

74.05

I2 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการ แกผูมาติดตอทั่ว ๆ ไป กับ
ผูมาติดตอที่รูจักเปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกัน มากนอยเพียงใด
I3 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังตอไปนี้
อยางไร
I4 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเรียกรับสิ่งดังตอไปนี้ จากผูมาติดตอ เพื่อแลก
กับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ หรือไม
I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ใหกันในโอกาสตาง ๆ โดยปกติตาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
แลว บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการรับสิ่งดังตอไปนี้ หรือไม
I๖ บุ ค ลากรในหน ว ยงานของท า น มี ก ารให สิ่ ง ดั ง ต อ ไปนี้ แก บุ ค คลภายนอกหรื อ
ภาคเอกชน เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีและคาดหวังใหมีการตอบแทนในอนาคต หรือไม

74.30
72.70
94.06
94.98
93.46

ตัวชี้วดั ที่ ๒ การใชงบประมาณ ไดคะแนน 71.61
ขอคําถาม

I7 ทานรูเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณประจําป ของหนวยงานของทาน มากนอย
เพียงใด
I8 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ โดยคํานึงถึงประเด็นดังตอไปนี้ มากนอย
เพียงใด
I9 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพื่อประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง
มากนอยเพียงใด
I10 บุ ค ลากรในหน ว ยงานของท า น มี ก ารเบิ ก จ า ยเงิ น ที่ เ ป น เท็ จ เช น ค า ทํ า งาน
ลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด
I11 หนวยงานของทาน มีการจัดซื้อจัดจาง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุใน
ลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด
I12 หนวยงานของทาน เปดโอกาสใหทาน มีสวนรวม ในการตรวจสอบการใชจาย
งบประมาณ ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด

ตัวชี้วดั ที่ 3 การใชอาํ นาจ ไดคะแนน 79.25
ขอคําถาม

I13 ทานไดรับมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด

คะแนนประจําป 2563
55.55

74.76
78.04
83.38
77.83
60.49

คะแนนประจําป 2563
68.83

I14 ทา นไดรับ การประเมิน ผลการปฏิบัติง าน ตามระดับ คุณ ภาพของผลงานอยาง
ถูกตอง มากนอยเพียงใด

69.11

I15 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือ
การใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด
I16 ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาสั่งการใหทําธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชา มากนอย
เพียงใด
I17 ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาสั่งการใหทําในสิ่งที่ไมถูกตอง หรือมีความเสี่ยงตอการ
ทุจริต มากนอยเพียงใด
I18 การบริ ห ารงานบุ ค คลของหน ว ยงานของท า น มี ลั ก ษณะดั ง ต อ ไปนี้ มากน อ ย
เพียงใด

70.63
89.19
92.23
85.48

ตัวชี้วดั ที่ 4 การใชทรัพยสนิ ของราชการ ไดคะแนน 72.55
ขอคําถาม

I19 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสินของราชการ ไปเปนของสวนตัว
หรือนําไปใหกลุมหรือพวกพอง มากนอยเพียงใด
I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงาน
ของทาน มีความสะดวกมากนอยเพียงใด
I21 ถาตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงาน
ของทาน มีการขออนุญาตอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด
I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนําทรัพยสินของราชการไปใช โดยไมไดขอ
อนุญาตอยางถูกตอง จากหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด
I23 ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่
ถูกตอง มากนอยเพียงใด
I24 หนวยงานของทาน มีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ
เพื่อปองกันไมใหมีการนําไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด

ตัวชี้วดั ที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต ไดคะแนน 72.37
ขอคําถาม

I25 ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสําคัญ กับการตอตานการทุจริต
มากนอยเพียงใด
I26 หนวยงานของทาน มีการดําเนินการ ดังตอไปนี้ หรือไม

คะแนนประจําป 2563
86.68

58.87
69.10
89.39
64.50
66.78

คะแนนประจําป 2563
76.53

81.74

I27 ปญหาการทุจริตในหนวยงานของทาน ไดรับการแกไข มากนอยเพียงใด

68.46

I28 หนวยงานของทาน มีการดําเนินการดังตอไปนี้ ตอการทุจริตในหนวยงาน มาก
นอยเพียงใด
I29 หนวยงานของทาน มีการนําผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ทั้งภายในและ
ภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการทํางาน เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน มากนอย
เพียงใด
I30 หากท า นพบเห็ น แนวโน ม การทุ จ ริ ต ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในหน วยงานของท า น ท า นมี
ความคิดเห็นตอประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร

71.90
69.54
66.05

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)
จากเปาหมาย“การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(ITA) ประจําป 2563” ที่กําหนดใหหนวยงานที่เขารับการประเมินรอยละ 80 จะตองมีผลคะแนน 85
คะแนนขึ้นไป ภายในป 2565 พบวา ผลคะแนนการประเมินหนวยงานของทานจาก 3 แบบวัด คือ แบบวัด
การรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) และแบบ
ตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) จํานวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด มีแบบวัดที่มีคะแนนผานเกณฑเปาหมาย
(85 คะแนนขึ้นไป) คือ แบบวัด EIT และ OIT ซึ่งสะทอนคุณภาพการใหบริการประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล และการเปดเผยขอมูลสาธารณะและการใหบริการผานระบบ e-service ไดอยางครบถวน
สมบูรณ และงายตอการเขาถึง สวนแบบวัดที่มีคะแนนต่ํากวาเกณฑเปาหมาย (รอยละ 85) คือ แบบวัด IIT
จึงมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดําเนินงานใหมีผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปถัดไป ดังตอไปนี้
ผลการประเมินตามแบบวัดผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) เปนการประเมินการรับรูของ
บุคลากรภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ การใชจายงบประมาณและทรัพยสินของราชการ โดยยึดระเบียบ
ปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมทั้งหลักการมีสวนรวมของประชาชน จึงควรดําเนินการดังนี้
1) การปฏิบัติหนาที่ จัดใหมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและผูรับผิดชอบใน
การใหบริการอยางชัดเจน สรางระบบการประเมินประสิทธิภาพการใหบริการของผูมาติดตอรับบริการ ณ จุด
ใหบริการไดโดยงาย สะดวกและเปนไปตามหลักการปกปดความลับของผูใหขอมูล รวมทั้งกําหนดมาตรการ
บริหารงานบุคคลและการพิจารณาใหคุณ ใหโทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ
2) การใชงบประมาณ จัดใหมีการเปดเผยขอมูลการใชจายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจาง
หรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจายงบประมาณโดยเปดเผยและพรอมรับการตรวจสอบจากทุก
ภาคสวน ตลอดจนการจัดทํารายงานผลการใชจายงบประมาณอยางสม่ําเสมอ
3) การใชอํานาจ ของผูบริหารดานการบริหารงานบุคคล จัดทํารายละเอียดของตําแหนงงาน
(job description) และเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางชัดเจนและเปดเผย รวมทั้งการเปดรับฟง
ความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
4) การใชทรัพยสินของราชการ จัดทําคูมือและระเบียบการใชทรัพยสินของราชการ สราง
ระบบการกํากับดูแล และติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอยางเครงครัด
5) การแกไขปญ หาการทุจริต มุงเสริมสรางวัฒนธรรมการทํางาน เพื่อประโยชนสูงสุดของ
สวนรวม มีจิตสาธารณะ และพรอมใหบริการประชาชนอยางเต็มกําลังความสามารถ โดยปองกันและมีระบบ
การติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอยางชัดเจนและเปดเผยรวมทั้งการเปดใหประชาชนมีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการทํางานของหนวยงานไดโดยงายและสะดวกที่สําคัญตองมี
การพัฒนาทักษะความรูความสามารถของบุคลากรผูดูแลเว็บไซตของหนวยงาน ในการปรับปรุงระบบให
ทันสมัยและมีการติดตอสื่อสารผานเว็บไซตไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

สรุปผลการประเมินแบบวัดการรับรูข องผูม ีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) รายตัวบงชี้
ตัวชี้วดั ที่ 6-8 จํานวน ๓ ตัวชี้วัด ประกอบดวย
ตัวชี้วดั ที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน ไดคะแนน 90.57
ขอคําถาม

E1 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน ตามประเด็น
ดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด
E๒ เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน กับผูมาติดตอ
อื่น ๆ อยางเทาเทียมกันมากนอยเพียงใด
E๓ เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ใหขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการ/ใหบริการแก
ทานอยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล มากนอยเพียงใด
E๔ ในระยะเวลา 1 ปที่ผานมา ทานเคยถูกเจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอรอง
ขอใหจายหรือใหสิ่งดังตอไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือ
ใหบริการ หรือไม
E๕ หนวยงานที่ทานติดตอ มีการดําเนินงาน โดยคํานึงถึงประโยชนของประชาชนและ
สวนรวมเปนหลัก มากนอยเพียงใด

ตัวชี้วดั ที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ไดคะแนน 92.00
ขอคําถาม

E6 การเผยแพร ข อ มู ล ของหน ว ยงานที่ ท า นติ ด ต อ มี ลั ก ษณะดั ง ต อ ไปนี้ มากน อ ย
เพียงใด
E7 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ
อยางชัดเจน มากนอยเพียงใด
E8 หนวยงานที่ทา นติดตอ มีชองทางรับฟง คํา ติช มหรือความคิดเห็น เกี่ยวกับการ
ดําเนินงาน/การใหบริการ หรือไม
E9 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการชี้แจงและตอบคําถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัยเกี่ยวกับ
การดําเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด
E10 หนวยงานที่ทานติดตอ มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่
ในหนวยงานหรือไม

คะแนนประจําป 2563
84.78

88.71
92.09
98.43
88.85

คะแนนประจําป 2563
88.57

89.94
97.02
91.05
93.44

ตัวชี้วดั ที่ 8 การปรับปรุงการทํางาน ไดคะแนน 91.57
ขอคําถาม

E11 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การ
ใหบริการใหดีขึ้นมากนอยเพียงใด
E12 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน/การ
ใหบริการดีขึ้น มากนอยเพียงใด

คะแนนประจําป 2563

E13 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงาน/การใหบริการ
ใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม
E1๔ หนวยงานที่ทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวน
เสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน/การใหบริการของหนวยงาน
ไดดีขึ้น มากนอยเพียงใด
E1๕ หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงการดําเนินงาน/การใหบริการ ใหมีความ
โปรงใสมากขึ้น มากนอยเพียงใด

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)
- ไมมี -

89.52

89.59
97.81
89.36
91.56

สรุปผลการประเมินแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) รายตัวบงชี้
ขอหหหหปปประเด็นการตรวจ
08 ขาวประชาสัมพันธ

คะแนนประจําป 2563
100

ตัวชี้วดั ที่ 9-10 จํานวน 2 ตัวชี้วดั ประกอบดวย

ขอมูลพืน้ ฐาน
ขอ
01 โครงสราง
02
03
04
05
06

ตัวชี้วดั ที่ 9 การเปดเผยขอมูล
ตัวชี้วดั ยอยที่ 9.1 ขอมูลพืน้ ฐาน
ประเด็นการตรวจ

ขอมูลผูบริหาร
อํานาจหนาที่
แผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนาหนวยงาน
ขอมูลการติดตอ
กฎหมายที่เกี่ยวของ

การประชาสัมพันธ
ขอหหหหป ป
07 ขาวประชาสัมพันธ

ประเด็นการตรวจ

การประชาสัมพันธ
การปฏิสัมพันธขอมูล
ขอหหหหปปประเด็นการตรวจ
08 Q&A

100
100
100
100
100

คะแนนประจําป 2563
100

คะแนนประจําป 2563
100

09 Social Network

แผนการดําเนินงาน
ขอหหหหปปประเด็นการตรวจ
010 แผนดําเนินงานประจําป

คะแนนประจําป 2563
100

100
ตัวชี้วดั ทีย่ อย 9.2 การบริหารงาน
คะแนนประจําป 2563
100

011 รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําป รอบ 6 เดือน

100

012 รายงานผลการดําเนินงานประจําป

100

การปฏิบตั งิ าน
ขอ
หหหปปประเด็นการตรวจ
013 คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คะแนนประจําป 2563
100

การใหบริการ
ขอหหหหปป
ประเด็นการตรวจ
014 คูมือหรือมาตรฐานการใหบริการ

คะแนนประจําป 2563
100

015 ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ

100

016 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการใหบริการ

100

017 E-Service

100

ตัวชี้วดั ที่ 9.3 การบริหารเงินและงบประมาณ
แผนการใชจายงบประมาณประจําป
ขอ
หหปปประเด็นการตรวจ
คะแนนประจําป 2563
018 แผนการใชจายงบประมาณประจําป
100
019 รายงานการกํากับติดตามการใชจายงบประมาณ ประจําป รอบ 6
เดือ เดือน
020 รายงานผลการใชจายงบประมาณประจําป
การจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ
ขอหหหหปป
ประเด็นการตรวจ
021 แผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ

100
100

คะแนนประจําป 2563
100

022 ประกาศตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ

100

023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

100

024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป

100

ตัวชี้วดั ยอยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ขอห
หหหหปปประเด็นการตรวจ
คะแนนประจําป 2563
025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
100
026 การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

100

027 หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

100

028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําป

100

ตัวชี้วดั ยอยที่ 9.5 การสงเสริมความโปรงใส
การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต
ขอหหหหปป
ประเด็นการตรวจ
คะแนนประจําป 2563
029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต
100
030 ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริต

100

031 ขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตประจําป

100

การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม
ขอหหหหปป
ประเด็นการตรวจ
032 ชองทางการรับฟงความคิดเห็น
033 การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม

คะแนนประจําป 2563
100
100

ตัวชี้วดั ที่ 10 การปองกันการทุจริต
ตัวชี้วดั ยอยที่ 10.1 การดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริต
เจตจํานงสุจริตของผูบ ริหาร
ขอหหหหปป
ประเด็นการตรวจ
คะแนนประจําป 2563
034 เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร
100
035 การมีสวนรวมของผูบริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพือ่ การปองกันการทุจริต
ขอหหหหปป
ประเด็นการตรวจ
036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําป
037 การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

100

คะแนนประจําป 2563
100
100

การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร
ขอหหหหปป
ประเด็นการตรวจ
038 การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร

คะแนนประจําป 2563
100

แผนปฏิบตั กิ ารปองกันการทุจริต
ขอหหหหปป
ประเด็นการตรวจ
039 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตประจําป

คะแนนประจําป 2563
100

040 รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการปองกันการทุจริตประจําป
รอบ 6 เดือน
041 รายงานผลการดําเนินการปองกันการทุจริตประจําป

100
100

ตัวชี้วดั ยอยที่ 10.2 มาตรการภายในเพือ่ ปองกันการทุจริต
มาตรการสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริตภายในหนวยงาน
ขอหหหหป
ปประเด็นการตรวจ
คะแนนประจําป 2563
042 มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน
100
043 การดําเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปร งใส
ภายในหนวยงาน
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)
- ไมมี -

100

ผลการวิเคราะหและแนวทางการดําเนินงาน
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
การพัฒนาการสรางการรับรูของผูมสี วนไดสวนเสียภายใน หรือ IIT
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 พบวาคาคะแนนที่ไดจากตัวชี้วัดทั้ง 5 ตัวชี้วัด ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของผูมี
สวนไดสวนเสียภายใน ไดผลคะแนนเฉลี่ย 79.95 รายละเอียดดังนี้
สรุปผลคะแนนประเมินรายตัวชี้วัด
ลําดับที่

ตัวชี้วัด

คะแนน

ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน IIT
1

การปฏิบัติหนาที่

83.92

2

การใชงบประมาณ

71.67

3

การใชอํานาจ

79.25

4

การใชทรัพยสินของราชการ

72.55

5

การแกไขปญหาการทุจริต

72.37

จากผลการประเมินพบวามหาวิทยาลัยมีการดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ ในสวนของทุกประเด็นใน
การดําเนินการ อยางไรก็ตามจะเห็นไดวา บุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนหนึ่งยังไมทราบมาตรการตางๆ ที่
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการ และจากขอเสนอแนะในที่ประชุมผูบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการกํากับ
ติดตาม ประสานงานและดําเนินการวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายในและผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก
ไดมีมติใหมีการเพิ่มรูปแบบการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมใหเขาถึงกลุมเปาหมายภายในมหาวิทยาลัยให
เพิ่มขึ้น รายละเอียดดังนี้
กิจกรรมทีค่ วรเพิ่มดําเนินการเพิ่มในป 2564
1.) จัดใหมีประชุมเพื่อชี้แจงการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย แกบุคลากรทุกระดับ ทั้งในหนวยงาน
การเรียนการสอน หนวยงานสายสนับสนุน โดยมีตัวแทนของผูบริหารในสวนของการดําเนินการตางๆ เขา
ประชุมชี้แจงการดําเนินงาน อาทิเชน ในดานการปฏิบัติหนาที่ ดานการใชงบประมาณ ดานการใชอํานาจ ดาน
การใชทรัพยสินของราชการ ดานการแกปญหาการทุจริต เปนตน

2.) จั ด ให มี ก ารจั ด ทํ า สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ ที่ มี ค วามหลากหลาย สามารถเข า ถึ ง กลุ ม บุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลัย เชน จัดทําสปอตวิทยุ ภาพแอนิเมชั่น ภาพอินโฟกราฟก คลิปวีดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย ขอคําถาม-ตอบ ในประเด็นที่เกี่ยวของ และประชาสัมพันธในชองทางที่หลากหลาย เชน
youtube facebook website สถานี วิ ท ยุ เสี ย งตามสาย ป า ยประชาสั ม พั น ธ ที วี ห รื อ จอโปรเจคเตอร
ประชาสัมพันธ เปนตน เพื่อสรางการรับรูในการดําเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
3.) ใหมีการชี้แจงการดําเนินงานตางๆ ในที่ประชุมผูบริหารมหาวิทยาลัย และกําหนดใหผูบริหาร
มหาวิทยาลัย ตองดําเนินการขี้แจงการดําเนินงานตางๆ ในระดับหนวยงาน
4.) ใหมีการเปดสื่อประชาสัมพันธเกี่ยวกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ที่ไดจัดทําขึ้น กอนและ
ระหวางกิจกรรมการประชุมตางๆ ของหนวยงาน เพื่อใชเปนชองทางเขาถึงกลุมเปาหมาย
4.) ให มี ก ารจัด ทํ าคู มื อ การปฏิ บั ติ ง าน คู มื อ การให บริ การ สรุ ป สถิ ติ การให บ ริ การ ตลอดจนการ
ประเมินความพึงพอใจการใหบริการ และแนวทางการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพในการใหบริการมากยิ่งขึ้น
5.) จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร ในดานการปฏิบัติงานที่โปรงใส ตรวจสอบได และ
ปลอดจากการทุจริตทั้งในทางตรงและทางออม รวมกันระหวางผูบริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยรวมทั้ง
การปลูกฝงจิตสํานึกในการปฏิบัติงาน การใหบริการตางๆ ดวยความเต็มใจ เทาเทียมกัน
6.) สรางชองทางการรับเรื่องรองเรียนการปฏิบัติงานของบุคลากร ตลอดจนการทุจริตของบุคลากร ที่
สามารถเขาถึงไดงาย มีระบบปองกันหรือปกปดความลับของผูใหขอมูล
7.) จัดใหมีการจัดกิจกรรมยกยองเชิดชู ผูที่ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต มีประสิทธิภาพการ
ทํางานสูง หรือผูที่สามารถปฏิบัติงานสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย
8.) จัดใหมีการประชุมชี้แจง ทําความเขาใจแกบุคลากรกลุมเปาหมาย ที่ตองตอบแบบสอบถามการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) เพื่อใหบุคลากรมีความเขาใจ
ประเด็นของขอคําถามกอนเขาไปตอบคําถาม ในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ
9.) เผยแพรประชาสัมพันธ เชิญชวนใหบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานมาแลวไมนอยกวา
1 ป เข า ตอบแบบวั ด การรั บ รู ก ารดํ า เนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย ผ า น QR Code หรื อ โปสเตอร ก าร
ประชาสัมพันธ หรือชองทางอื่นๆ เพื่อรวมเปนสวนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
10.) ประกาศมาตรการตางๆ ของมหาวิทยาลัย ไปยังหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย และเปดโอกาส
ใหบุคลากรของมหาวิทยาลัย ผูรับบริการ หรือผูมาติดตอกับมหาวิทยาลัย รวมแสดงความคิดเห็นผานชองทาง
ตางๆ
11.) เปดโอกาสใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัย
ในการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย การเขารวมรับฟงการประชุมผูบริหาร การประชุมสภามหาวิทยาลัย หรือ

การประชุมตางๆ ตลอดจนการรวมประชาพิจารณการดําเนินงาน แผนบริหารมหาวิทยาลัย หรือกฎระเบียบ
ตางๆ เปนตน
การพัฒนาการสรางการรับรูของผูมสี วนไดสวนเสียภายนอก หรือ EIT
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 พบวาคาคะแนนที่ไดจากตัวชี้วัดทั้ง 3 ตัวชี้วัด ที่เกี่ยวของกับการใหบริการผูมีสวนได
สวนเสียภายนอก ไดผลคะแนนเฉลี่ย 91.38 รายละเอียดดังนี้
สรุปผลคะแนนประเมินรายตัวชี้วัด
ลําดับที่

ตัวชี้วัด

คะแนน

ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก EIT
6

คุณภาพการดําเนินงาน

90.57

7

ประสิทธิภาพการสื่อสาร

92.00

8

การปรับปรุงระบบการทํางาน

91.57

จากผลการประเมินพบวามหาวิทยาลัย พบวาผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกมีความพึงพอใจในการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยอยูในระดับสูง อยางไรก็ตามเพื่อใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ
และความโปรงใสที่เพิ่มขึ้นจึงเห็นควรใหมีมาตรการเพิ่มขึ้น รายละเอียดดังนี้
กิจกรรมทีค่ วรเพิ่มดําเนินการเพิ่มในป 2564
1.) จัดใหมีการจัดทําสื่อประชาสัมพันธการดําเนินงานและกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยให เชน
การจัดซื้อจัดจาง การใชจายงบประมาณ การคัดเลือกและแตงตั้งผูบริหารหรือคณะกรรมการชุดตางๆ ในหลาย
รูปแบบ มีความหลากหลาย สามารถเขาถึงกลุมผูมารับบริการของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบดวย นักศึกษา
ผูปกครอง ผูม ารั บริ ก ารต างๆ ผู ม าติ ดต อกับมหาวิท ยาลัย ตลอดจนชุม ชนและสั งคม ผ านชองทางต า งๆ
อาทิ เชน สถานีวิทยุ ปายประชาสัมพันธ จอโปรเจคเตอรประชาสัมพันธ สื่อโซเชียลตางๆ เพื่อสรางการรับรูใน
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
2.) ให มี ก ารจัด ทํ าคู มือ การปฏิ บั ติ ง าน คู มื อ การให บริ การ สรุ ป สถิ ติ การใหบ ริ การ ตลอดจนการ
ประเมินความพึงพอใจการใหบริการ และแนวทางการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพในการใหบริการมากยิ่งขึ้น
3.) มีการเผยแพรจัดทําคูมือการใหบริการ คูมือการปฏิบัติงาน ของทุกหนวยงานบนเว็บไซตของ
มหาวิทยาลัย มีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ทั้งในสวนของรายละเอียด ขั้นตอน ระยะเวลา
และคาใชจายตางๆ และกําหนดใหมีการบริการในดานตางๆ ในรูปแบบ E-Service ในภารกิจที่สําคัญ เชน
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การบริการนักศึกษา เปนตน

4.) สรางชองทางการรับเรื่องรองเรียนการปฏิบัติงานของบุคลากร ตลอดจนการทุจริตของบุคลากร ที่
สามารถเขาถึงไดงาย มีระบบปองกันหรือปกปดความลับของผูใหขอมูล
5.) เผยแพร ป ระชาสั ม พั น ธ เชิ ญ ชวนให นั ก ศึ ก ษา ผู ป กครอง และผู รั บ บริ ก าร หรื อ ผู ติ ด ต อ ของ
หน ว ยงานรั ฐ เข า ตอบแบบวั ด การรั บ รู ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ภายนอก ผ า น QR Code หรื อ โปสเตอร ก าร
ประชาสัมพันธ เพื่อรวมเปนสวนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ
6.) เปดโอกาสใหผูรับบริการ หรือผูมาติดตอกับมหาวิทยาลัย มีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม ตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัย เชน การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ทํานุศิลปวัฒธรรม และ
กิจกรรมอื่นๆ ตลอดจน การรวมแสดงความคิดเห็นผานชองทางตางๆ ของมหาวิทยาลัย
การพัฒนาการดําเนินงานการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT)
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 พบวาคาคะแนนที่ไดจากการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) ไดผลคะแนนเฉลี่ย 100
รายละเอียดดังนี้
สรุปผลคะแนนประเมินรายตัวชี้วัด
ลําดับที่

ตัวชี้วัด

คะแนน

9

การเปดเผยขอมูล

100.00

10

การปองกันการทุจริต

100.00

แมผลการประเมินของมหาวิทยาลัย มีการดําเนินงานครบถวนในทุกประเด็นตามขอกําหนด แตเพื่อ
การพัฒนาการดําเนินงานเพื่อใหมีประสิทธิภาพสอดคลองกับผูรับบริการ หรือผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายในและ
ภายนอก จึงไดมีการวางแผนการดําเนินงานรายละเอียดดังนี้
กิจกรรมทีค่ วรเพิ่มดําเนินการเพิ่มในป 2564
1.) เพิ่มชองทางการสื่อสารตางๆ ในการประชาสัมพันธขาวสารใหเปนปจจุบัน และสะดวกตอเขาถึง
เว็บไซตหลักของมหาวิทยาลัย
2.) เผยแพรขอมูลตางๆ ชองทางบนเว็บไซตของมหาวิทยาลัยที่บุคคลภายนอก สามารถสอบถาม
ขอมูลตางๆ โดยมหาวิทยาลัยสามารถสื่อสารใหคําตอบในลักษณะของการสื่อสารไดสองทาง เชน Web board
กลองขอความถาม – ตอบ เปนตน
3.) มีคณะกรรมการดําเนินการดูแลประเด็นคําถามตางๆ เพื่อสงตอใหกับผูรับผิดชอบ และชี้แจงผล
การดําเนินงานตางๆ ของมหาวิทยาลัย ไดอยางถูกตองรวดเร็ว

4.) เผยแพร ก ารจั ดทํ าคู มื อการให บริการ คูมือการปฏิบัติงาน ของทุ กหนวยงานบนเว็บไซต ข อง
มหาวิทยาลัย มีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานในรูปแบบเดียวกัน ทั้งในสวนของรายละเอียดขั้นตอน
ระยะเวลาในการดําเนินงาน การใหบริการ และสะดวกในการเขาถึงขอมูลของผูรับบริการ หรือผูมาติดตอกับ
มหาวิทยาลัย
5.) มีการใหบริการตางๆ เปนแบบ E-Service ในภารกิจที่สําคัญ เชน การจัดการเรียนการสอน การ
วิจัย การบริการวิชาการ การบริการนักศึกษา เปนตน
6.) มีการประเมินความพึงพอใจและนําผลมาปรับปรุงพัฒนาการดําเนินการตางๆ และเผยแพรบน
เว็บไซต
7.) มีการเผยแพรประกาศเจตจํานงการทุจริต หรือคํามั่นวาจะปฏิบัติหนาที่และบริหารหนวยงาน
อยางซื่อสัตยสุจริตของผูบริหารคนปจจุบัน ผานเว็บไซตหลักของมหาวิทยาลัย ทั้งภาคภาษาไทย และภาค
ภาษาอังกฤษ
8.) มีจัดทําสื่อประชาสัมพันธเกี่ยวกับสปอตวิทยุการรณรงคการตอตานการทุจริต และสปอตวิทยุการ
ใหบริการดวยความเทาเทียมกัน
9.) จัดทําสปอตวิทยุ เพื่อประชาสัมพันธการรับรู แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสภายในมหาวิทยาลัย
10.) จัดทําประเมินและการบริหารความเสี่ยงการการทุจริตแยกออกมาจากการประเมินความเสี่ยง
ทั่วไป
11.) จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตประจําป และจัดทําสื่อประชาสัมพันธรณรงคดานการ
ตอตานการทุจริต เพื่อสรางวัฒนธรรมองคกรการตอตานการทุจริต
12.) ชี้แจงประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ ดานการตอตานการทุจริตไปยังทุกภาคสวน เชน กิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม กิจกรรมเขาคายคุณธรรม การประชุมบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

สรุปผลการประเมินแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT)
ตัวชี้วดั ที่ 9-10 จํานวน 2 ตัวชี้วดั ประกอบดวย
ตัวชี้วดั ยอยที่ 9.1 ขอมูลพืน้ ฐาน
ขอมูลพืน้ ฐาน
ขอ
ประเด็นการตรวจ
01 โครงสราง
o2
o3
o4
o5
o6

กิจกรรมเพิม่ เติมของป 2564
ปรับขอมูลโครงสรางการแบงสวนราชการของมหาวิทยาลัยใหเปน
ป จ จุ บั น สอดคล อ งประกอบด ว ยตํ า แหน ง และการแบ ง ส ว น
ราชการภายใน
ขอมูลผูบริหาร
ปรับเปลี่ยนรายนามผูบริหารของมหาวิทยาลัยใหเปนปจจุบัน
อํานางหนาที่
แสดงข อ มู ล และอํ า นาจหน า ที่ ของหน ว ยงานตามที่ ก ฎหมาย
กําหนด
แผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนาหนวยงาน แสดงแผนการดําเนินงานภารกิจของหนวยงาน
ขอมูลการติดตอ
ขอมูลการติดตอที่เปนปจจุบัน
-ที่ อ ยู ห น ว ยงาน เบอร โ ทรศั พ ท หมายเลขโทรสาร ที่ อ ยู
อิเล็กทรอนิกส แผนที่ตั้งหนวยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวของ
แสดงกฎหมายที่ของกับหนวยงาน

การประชาสัมพันธ
ขอ
ประเด็นการตรวจ
o7 ขาวประชาสัมพันธ

กิจกรรมเพิม่ เติมของป 2564
ป รั บ ข าวป ร ะป ร ะ ชาสั ม พั น ธ ใ ห เ ป น ป จ จุ บั น เ พื่ อก า ร
ประชาสั ม พัน ธ ใ นสว นของภาษาอัง กฤษให มีการปรั บปรุงเปน
ปจจุบัน

การปฏิสัมพันธขอมูล
ขอ
o8 Q&A

ประเด็นการตรวจ

o9 Social Network พบขอมูลแสดงบน
เว็บไซต

กิจกรรมเพิม่ เติมของป 2564
แตงตั้งคณะกรรมการดูแลประเด็นคําถาม เพื่อสงตอผูรับผิดชอบ
มี ลั ก ษณะเป น การสื่ อ สารสองทาง เช น Web board กล อ ง
ขอความถาม-ตอบ
สามารถเชื่ อ มโยงเครื อ ข า ยออนไลน ไปยั ง เว็ บ ไซต ห ลั ก ของ
หนวยงาน เพื่อใหผูมารับบริการหรือผูมาติดตอ เขาถึงเว็บไซต
หลักของมหาวิทยาลัยไดสะดวก

ขอ
o10

ประเด็นการตรวจ
แผนดําเนินงานประจําป

o11

รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงาน
ประจําป รอบ 6 เดือน

o12

รายงานผลการดําเนินงานประจําป

กิจกรรมเพิม่ เติมของป 2564
แผนการดําเนินงานภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ที่มี
ระยะ 1 ป มีขอมูลรายละเอียดของแผน เชน โครงการ
หรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช
แสดงความก า วหน า ในการดํ า เนิ น งานตามแผน
ดําเนินงานประจําป มีรายละเอียดความกาวหนา เชน
การดําเนินการแตล ะโครงการ กิจกรรม รายละเอียด
งบประมาณที่ใชในการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป
เปนรายงานของป พ.ศ. 2563

ตัวชี้วัดยอยที่ 9.2
แผนการดําเนินงาน
ขอ
o13

ขอ
o14

การปฏิบตั ิงาน

ประเด็นการตรวจ
คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การใหบริการ

ประเด็นการตรวจ
คูมือหรือมาตรฐานการใหบริการ

o15

ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ

o16

รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการ
ใหบริการ
E-Service

o17

กิจกรรมเพิม่ เติมของป 2564
ใหทุกหนวยงานทบทวนเพิ่มเติมการจัดทําคูมือการปฏิบัติ
เปนมาตรฐานเดียวกัน
กิจกรรมเพิม่ เติมของป 2564
ให ทุ ก หน ว ยงานทบทวนเพิ่ ม เติ ม การจั ด ทํ า คู มื อ หรื อ
มาตรฐานการใหบริการ เปนมาตรฐานเดียวกัน
ใหทุกหนวยงานทบทวนเพิ่มเติมการจัดทําขอมูลเชิงสถิติ
การใหบริการและผลความพึงพอใจ เผยแพรผานเว็บไซด
ใหทุกหนวยงานทบทวนเพิ่มเติมการจัดทําขอมูลเชิงสถิติ
การใหบริการและผลความพึงพอใจ เผยแพรผานเว็บไซต
ใหทุ กหน วยงานทบทวนเพิ่ม เติ ม การจัดทํ าการบริการ
E-Service เพื่ อ ให บ ริ ก าร สํ า หรั บ ภารกิ จ หลั ก ของ
หนวยงาน

ตัวชี้วดั ยอยที่ 9.3 การบริหารงานเงินงบประมาณ9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใชจา ยงบประมาณประจําป
ขอ
ประเด็นการตรวจ
กิจกรรมเพิม่ เติมของป 2564
o18 แผนการใชจายงบประมาณประจําป
แผนการใชจายงบประมาณของหนวยงานที่มีระยะเวลา
1 ป เช น งบประมาณตามแหล ง ที่ ไ ด รั บ จั ด สรร
งบประมาณตามประเภทรายการใชจาย
o19 รายงานการกํากับติดตามการใชจายงบประมาณ แสดงความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนการใช
ประจําป รอบ 6 เดือน
จายงบประมาณประจําป เชน ความกาวหนาการใชจาย
งบประมาณ เปนขอมูลระยะเวลา 6 เดือนแรก
o20 รายงานผลการใชจายงบประมาณประจําป
แสดงผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ
ประจํ า ป มี ข อ มู ล รายละเอี ย ดสรุ ป ผลการใช จ า ย
งบประมาณ เปนรายงานผลของป พ.ศ. 2563
การจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ
ขอ
ประเด็นการตรวจ
o21 แผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ

กิจกรรมเพิม่ เติมของป 2564
แผนการจัดซื้อจัดจางหรือจัดหาพัส ดุ เปนขอมูล การ
จัดซื้อจัดจางในป พ.ศ. 2564
o22 ประกาศตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการ ประกาศเชิ ญ ชวน ประกาศผลการจั ดซื้อจัดจาง เปน
จัดหาพัสดุ
ขอมูลการจัดซื้อจัดจางในป พ.ศ. 2564
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุราย สรุปการจัดซื้อจัดจางของมหาวิทยาลัย จําแนกขอมูล
เดือน
เปนรายเดือน (กรณีไมมีการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน
ใดใหเผยแพรวาไมมีการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนนั้น)
เปนขอมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของป พ.ศ. 2564
o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ แสดงผลการจั ด ซื้ อ จั ด จ า งของหน ว ยงาน เช น
ประจําป
งบประมาณในการจัดซื้อจัดจาง เปนรายงานผลของป
2563
ตัวชี้วดั ยอยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ขอ
ประเด็นการตรวจ
กิจกรรมเพิม่ เติมของป 2564
o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ที่ มี จุ ด มุ ง หมายหรื อ วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ ก อ ให เ กิ ด การ
บริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีความโปรงใสและมีคุณธรรม
o26 การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร นโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บุคคล
เชน การวางแผนกําลังคน การสรรหาคนดี คนเกงเพื่อ
การปฏิ บั ติ ง านตามภารกิ จของหน ว ยงาน การพั ฒ นา
บุคลากร การสรางทางกาวหนาในสายอาชีพ การพัฒนา

o27 หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจําป

คุณภาพชีวิติ การบรรจุหรือการแตงตั้งบุคลากร
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุและแตงตั้งบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
การใหคุณใหโทษและการสรางขวัญกําลังใจ
เปนการรายงายผลของปที่ผานมา พ.ศ. 2563 ผลการ
ดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผล
การวิเคราะหการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วดั ยอยที่ 9.5 การาสงเสริมความโปรงใส
การจัดการเรือ่ งรองเรียนการทุจริต
ขอ
ประเด็นการตรวจ
o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต

กิจกรรมเพิม่ เติมของป 2564
ดําเนินการจัดตามแนวทางการจัดการเรื่องรองเรียนการ
ทุจริตเพื่อใหเขาถึงทุกกลุมเปาหมาย
o30 ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติ แสดงช อ งทางหรื อ แนวทางการดํ า เนิ น การต อ เรื่ อ ง
รองเรียนที่เกี่ยวของกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มิชอบ
ของเจาหนาที่ของหนวยงานผานทางชองทางออนไลน
o31 ขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและ
ขอมูลสถิตเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประพฤติมิชอบ
ของเจาหนาที่ของหนวยงาน เชน จํานวนเรื่อง เรื่องที่
ดําเนินการแลวเสร็จ เรื่องที่อยูระหวางดําเนินการ เปน
ตน
การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม
ขอ
o32

ประเด็นการตรวจ
ชองทางการรับฟงความคิดเห็น

o33

การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม

กิจกรรมเพิม่ เติมของป 2564
บุ ค คลภายนอกสามารถแสดงความคิ ด เห็ น ต อ การ
ดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ภารกิจของหนวยงานผาน
ชองทางออนไลน
การเปดโอกาสใหผูมสี วนไดสว นเสียไดมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน เชน รวมวางแผน
รวมดําเนินการ รวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือรวม
ติดตามประเมินผล เปนตน

ตัวชี้วดั ยอยที่ 10.1 การดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริต
เจตจํานงสุจริตของผูบ ริหาร
ขอ
ประเด็นการตรวจ
o34 เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร

o35 การมีสวนรวมของผูบริหาร

กิจกรรมเพิม่ เติมของป 2564
ประกาศเจตจํานงการสุจริต หรือคํามั่นวาจะปฏิบัติหนาที่
และบริหารหนวยงานอยางซื่อสัตยสุจริต โปรงใสและเปนไป
ตามหลักธรรมาภิบาล ดําเนินการโดยผูบริหารสูงสุดไปยัง
ภาคสวนตาง ๆ ผานที่ประชุมผูบริหาร สื่อมัลติมิเดียอื่นๆ
การดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีสวนรวมของ
ผูบริหารสูงสุดคนปจจุบัน โดยมีการแจงรายละเอียดไปยัง
ผูบริหารทุกระดับ และบุคลากรทุกภาคสวน

การประเมินความเสี่ยงเพือ่ การปองกันการทุจริต
ขอ
ประเด็นการตรวจ
กิจกรรมเพิม่ เติมของป 2564
o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําป
จัดทําผลการประเมินความเสี่ยงการการทุจริตแยกออกมา
จากการประเมินความเสี่ยงทั่วไป
o37 การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต จัดทําผลประเมินความเสี่ยงการการทุจริตแยกออกมาจาก
การประเมินความเสี่ยงทั่วไป
การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร
ขอ
ประเด็นการตรวจ
o38 การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร

แผนปฏิบตั กิ ารปองกันการทุจริต
ขอ
ประเด็นการตรวจ
o39 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตประจําป
o40 รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการ
ปองกันการทุจริตประจําป รอบ 6 เดือน

กิจกรรมเพิม่ เติมของป 2564
จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
ประจํ า ป และจั ด ทํ า สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ ร ณรงค ด า นการ
ตอตานการทุจริต

กิจกรรมเพิม่ เติมของป 2564
จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
ประจําป
การติดตามรายงานผลการดําเนินการตามแผนปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริตตามขอ 39 เชน รายงานความกาวหนา
การดําเนินงานแตละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
งบประมาณที่ใชในการดําเนินงาน

o41 รายงานผลการดําเนินการปองกันการทุจริต
ประจําป

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติการปองกัน
การทุ จ ริ ต ประจํ า ป เช น ผลการดํ า เนิ น โครงการหรื อ
กิ จ กรรม ผลการใช จ า ยงบประมาณ ป ญ หาอุ ป สรรค
ขอเสนอแนะ

ตัวชี้วดั ยอยที่ 10.2 มาตรการภายในเพือ่ ปองกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริต
ขอ
ประเด็นการตรวจ
กิจกรรมเพิม่ เติมของป 2564
วิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
o42 มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป 2563 เพื่อ
ภายในหนวยงาน
วิเคราะหประเด็นที่มีขอบกพรองหรือจุดออนที่ตองแกไข
โดยเรงด วนที่มีค วามสอดคล องกั บผลการประเมิน และ
ประเด็นที่จะตองพัฒนาใหดีขึ้น
o43 การดําเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรม โดยจั ด ประชุ ม ชี้ แ จงการดํ า เนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย
เกี่ยวกับการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ เพื่อสรางการรับรู ใน
และความโปรงใสภายในหนวยงาน
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงานภาครัฐ
ประจําปงบประมาณ 2564 เกี่ยวกับการปฏิบัติหน า ที่
การใช ง บประมาณ การใช อํ า นาจ การใช ท รั พ ย สิ น ของ
ราชการ การแกไขปญหาการทุจริตและการปรับปรุงการ
ทํางาน เปนตน

ลงชื่อ.....

............
(นางสาววิจิตรา ชวยแกว)
เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ.....
..................
(ผูชว ยศาสตราจารยเสนอ สะอาด)
ผูชวยอธิการบดี

