รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

งานประกันคุณภาพการศึกษา
สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ัย

สรุปผลการการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ : (ITA)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
สรุ ป รายงานผลการประเมิ น คุ ณธรรมและความโปรงใสในการดําเนิน งานของหนว ยงานภาครั ฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA ) ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยภาพรวมไดคะแนนประเมิน ๑๐ ตัวชี้วัด เทากับรอยละ 87.83 ซึ่งถือวามี
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานระดับ A

รูปที่ 1 กราฟแสดงความสัมพันธผลคะแนนการประเมิน 10 ตัวชี้วัด

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอยในแตละตัวชี้วัด
คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด

คะแนนสูงสุด 100 คะแนน

คะแนนต่ําสุด 75.68 คะแนน

ตารางที่ 2 สรุปผลคะแนนประเมินรายตัวชี้วัด
สรุปผลคะแนนประเมินรายตัวชี้วัด ดังนี้
ลําดับที่

ตัวชี้วัด

คะแนน

ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน IIT
1

การปฏิบัติหนาที่

86.22

2

การใชงบประมาณ

76.36

3

การใชอํานาจ

83.91

4

การใชทรัพยสินของราชการ

75.79

5

การแกไขปญหาการทุจริต

75.68

ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก EIT
6

คุณภาพการดําเนินงาน

80.99

7

ประสิทธิภาพการสื่อสาร

83.98

8

การปรับปรุงระบบการทํางาน

79.03

การเปดเผยขอมูล OIT
9

การเปดเผยขอมูล

97.78

10

การปองกันการทุจริต

100.00

สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
โดยภาพรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 87.83 ซึ่งถือวามีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ระดับดี เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัด พบวา
ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน IIT ประกอบดวย
ตัวชี้วัดที่ 1. การปฏิบัติหนาที่ ผลการประเมินอยูในระดับดี ไดคะแนนสูงสุดเทากับรอยละ 86.22
ตัวชี้วัดที่ 2. การใชงบประมาณ ผลการประเมินอยูในระดับดี ไดคะแนนสูงสุดเทากับรอยละ 76.36
ตัวชี้วัดที่ 3. การใชอํานาจ ผลการประเมินอยูในระดับดี ไดคะแนนสูงสุดเทากับรอยละ 83.91
ตัวชี้วัดที่ 4. การใชทรัพยสินของทางราชการ ผลการประเมินอยูในระดับดี ไดคะแนนสูงสุดเทากับรอยละ
75.79
ตัวชี้วัดที่ 5. การแกปญหาการทุจริต ผลการประเมินอยูในระดับดี ไดคะแนนสูงสุดเทากับรอยละ 75.68

ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก EIT ประกอบดวย
ตัวชี้วัดที่ 6. คุณภาพการดําเนินงาน ผลการประเมินอยูในระดับดี ไดคะแนนสูงสุดเทากับรอยละ 80.99
ตัวชี้วัดที่ 7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร ผลการประเมินอยูในระดับดี ไดคะแนนสูงสุดเทากับรอยละ 83.98
ตัวชี้วัดที่ 8. การปรับปรุงระบบการทํางาน ผลการประเมินอยูในระดับดี ไดคะแนนสูงสุดเทากับรอยละ
79.03
ตัวชีว้ ัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล ผลการประเมินอยูในระดับดี ไดคะแนนสูงสุดเทากับรอยละ 97.78
ตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริต ผลการประเมินอยูในระดับดี ไดคะแนนสูงสุดเทากับรอยละ 100
สรุปผลการประเมินแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน
ตัวชี้วัดที่ 1-5 จํานวน 5 ตัวชี้วัด ประกอบดวย
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่ ไดคะแนน 86.22
ขอคําถาม
I1 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการแกผูที่มาติดตอ
ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด

คะแนนประจําป 2564
76.01

I2 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการ แกผูมาติดตอทั่ว ๆ
ไป กับผูมาติดตอที่รูจักเปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกัน มากนอยเพียงใด

75.77

I3 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็น
ดังตอไปนี้ อยางไร

73.96

I4 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเรียกรับสิ่งดังตอไปนี้ จากผูมาติดตอ
เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ หรือไม

98.05

I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ใหกันในโอกาสตาง ๆ โดย
ปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทที่
ปฏิบัติกันในสังคมแลว บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการรับสิ่งดังตอไปนี้
หรือไม

97.07

I6 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการใหสิ่งดังตอไปนี้ แกบุคคลภายนอก
หรือภาคเอกชน เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีและคาดหวังใหมีการตอบแทนใน
อนาคต หรือไม

96.45

ตัวชี้วัดที่ 2 การใชงบประมาณ ไดคะแนน 76.36
ขอคําถาม
I7 ทานรูเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณประจําป ของหนวยงานของทาน
มากนอยเพียงใด

คะแนนประจําป 2564
58.74

I8 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ โดยคํานึงถึงประเด็นดังตอไปนี้ มาก
นอยเพียงใด

77.66

I9 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพื่อประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวก
พอง มากนอยเพียงใด

86.23

I10 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงิน ที่เปนเท็จ เชน คา
ทํางานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด

89.96

I11 หนวยงานของทาน มีการจัดซื้อจัดจาง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับ
พัสดุในลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด

82.74

I12 หนวยงานของทาน เปดโอกาสใหทาน มีสวนรวม ในการตรวจสอบการใช
จายงบประมาณ ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด

62.80

ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอํานาจ ไดคะแนน 83.91
ขอคําถาม
I13 ทานไดรับมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม มากนอย
เพียงใด

คะแนนประจําป 2564
74.74

I14 ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงาน
อยางถูกตอง มากนอยเพียงใด

74.03

I15 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดู
งาน หรือการใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด

74.44

I16 ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาสั่งการใหทําธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชา มาก
นอยเพียงใด

95.26

I17 ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาสั่งการใหทําในสิ่งที่ไมถูกตอง หรือมีความเสี่ยง
ตอการทุจริต มากนอยเพียงใด

97.01

I18 การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของทาน มีลักษณะดังตอไปนี้ มาก
นอยเพียงใด

87.97

ตัวชี้วัดที่ 4. การใชทรัพยสินของราชการ ไดคะแนน 75.79
ขอคําถาม
I19 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสินของราชการ ไปเปนของ
สวนตัว หรือนําไปใหกลุมหรือพวกพอง มากนอยเพียงใด

คะแนนประจําป 2564
86.68

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานใน
หนวยงานของทาน มีความสะดวกมากนอยเพียงใด

58.87

I21 ถาตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรใน
หนวยงานของทาน มีการขออนุญาตอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด

74.69

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนําทรัพยสินของราชการไปใช โดย
ไมไดขออนุญาตอยางถูกตอง จากหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด

92.77

I23 ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เกี่ยวกับการใชทรัพยสินของ
ราชการที่ถูกตอง มากนอยเพียงใด

65.83

I24 หนวยงานของทาน มีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของ
ราชการ เพื่อปองกันไมใหมีการนําไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง
มากนอยเพียงใด

69.98

ตัวชี้วัดที่ 5 การแกปญหาการทุจริต ไดคะแนน 75.68
ขอคําถาม
I25 ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสําคัญ กับการตอตานการ
ทุจริต มากนอยเพียงใด

คะแนนประจําป 2564
81.69

I26 หนวยงานของทาน มีการดําเนินการ ดังตอไปนี้ หรือไม

83.64

I27 ปญหาการทุจริตในหนวยงานของทาน ไดรับการแกไข มากนอยเพียงใด

71.59

I28 หนวยงานของทาน มีการดําเนินการดังตอไปนี้ ตอการทุจริตในหนวยงาน
มากนอยเพียงใด

74.61

I29 หนวยงานของทาน มีการนําผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ทั้ง
ภายในและภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการทํางาน เพื่อปองกันการทุจริตใน
หนวยงาน มากนอยเพียงใด

74.25

I30 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทาน
มีความคิดเห็นตอประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร

68.28

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน ไดคะแนน 80.99
ขอคําถาม
E1 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน ตาม
ประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด

คะแนนประจําป 2564
77.26

E2 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน กับผูมา
ติดตออื่น ๆ อยางเทาเทียมกันมากนอยเพียงใด

76.23

E3 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ใหขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการ/
ใหบริการแกทานอยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล มากนอย
เพียงใด

76.61

E4 ในระยะเวลา 1 ปที่ผานมา ทานเคยถูกเจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ
รองขอใหจายหรือใหสิ่งดังตอไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต
หรือใหบริการ หรือไม

97.26

E5 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการดําเนินงาน โดยคํานึงถึงประโยชนของประชาชน
และสวนรวมเปนหลัก มากนอยเพียงใด

77.60

ตัวชี้วัดที่ 7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร ไดคะแนน 83.98
ขอคําถาม
E6 การเผยแพรขอมูลของหนวยงานที่ทานติดตอ มีลักษณะดังตอไปนี้ มากนอย
เพียงใด

คะแนนประจําป 2564
81.59

E7 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชนควร
รับทราบอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด

76.50

E8 หนวยงานที่ทานติดตอ มีชองทางรับฟงคําติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ดําเนินงาน/การใหบริการ หรือไม

93.76

E9 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการชี้แจงและตอบคําถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัย
เกี่ยวกับการดําเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด

79.20

E10 หนวยงานที่ทานติดตอ มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของ
เจาหนาที่ในหนวยงานหรือไม

88.83

8. การปรับปรุงการทํางาน ไดคะแนน 79.03

ขอคําถาม
คะแนนประจําป 2564
E11 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/
75.19
การใหบริการใหดีขึ้นมากนอยเพียงใด
E12 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน/
74.49
การใหบริการดีขึ้น มากนอยเพียงใด
E13 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงาน/การ
97.04
ใหบริการ ใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม
E14 หนวยงานที่ทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมสี วนไดสวนเสีย เขา
ไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน/การใหบริการของหนวยงานไดดีขึ้น มาก
นอยเพียงใด

72.33

E15 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงการดําเนินงาน/การใหบริการ ใหมีความโปรงใส
มากขึ้น มากนอยเพียงใด

76.12

ขอเสนอแนะ

หนวยงานของทานไดผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ ประจําป 2564 จํานวน 87.83 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการ
ประเมินระดับ A หมายถึง หนวยงานสามารถดําเนิน การไดคอนขางครบถว น และมีแนวปฏิบัติที่ดีในการ
ดําเนินการตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑการประเมิน ITA โดยมีบางสวนที่ตองปรับปรุงหรือเปดเผยขอมูลราว
รอยละ 5-15 ของตัวชี้วัดหรือขอคําถามทั้งหมด ดังนั้น หรือบริหารจัดการใหดียิ่งขึ้น ไดแก
- แสดงขอมูลการติดตอ อยางนอยประกอบดวย ที่อยูหนวยงานพึงพิจารณาผลประเมิน เพื่ อ
นําไปสูการพัฒนาในจุดที่ยังคงเปนปญหา โดยหากมีการวางแผนแกไขปรับปรุงอยางตอเนื่อง คาดหมายไดวา
หนวยงานจะสามารถยกระดับการดําเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปรงใสไดอยางมีสัมฤทธิ์ผล รวมถึง
สามารถสรางความเชื่อมั่นศรัทธา สรางความไววางใจแกสาธารณชนไดมากยิ่งขึ้นในปตอ ๆ ไป ทั้งนี้ ประเด็นที่
ควรมีการเปดเผย หนวยงาน หมายเลขโทรศัพท หมายเลขโทรสาร ที่อยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกส และแผนที่ตั้ง
หนวยงาน
- ส งเสริ มการประชาสัมพั น ธ และใหขอมูล เกี่ย วกับ แผนการใชจายงบประมาณประจําปของ
หนวยงานของทานมากขึ้น
- เพิ่มการอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ ไปใช
ปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน
- สงเสริมใหหนวยงานของทานเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ
โดยเพิ่มการใหสอบถาม ทักทวง รองเรียน
- สงเสริมการใหความรูเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของหนวยงานของทานในการใชทรัพยสินของราชการ
ที่ถูกตอง
- สรางชองทางการรองเรียน การติดตามผลการรองเรียน และสรางความมั่นใจในการจัดการการ
ทุจริต ตลอดจนปกปองผูกระทําการรองเรียน โดยหากพบการทุจริตในหนวยงาน

- เพิ่มมาตรการกํากับดูแลและตรวจสอบ การใชทรัพยสินของราชการ เพื่อปองกันไมใหมีการ
นําไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง
- แกไขปญหาการทุจริตในหนวยงานของทานอยางจริงจัง
- เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุง
พัฒนาการดําเนินงาน/การใหบริการของหนวยงานใหดีขึ้น
- พึงใหความสําคัญกับการพัฒนาพฤติกรรมการมุงเนนผลสําเร็จของงาน การใหความสําคัญกับ
งานมากกวาธุร ะสวนตัว และความพรอมรับผิดรับชอบหากความผิดพลาดเกิดจากตนเองของบุคลากรใน
หนวยงานของทานมากขึ้น
บผิดรับชอบหากความผิดพลาดเกิดจากตนเองของบุคลากรในหนวยงานของทานมากขึ้น
- สงเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอยางถูกตอง
- สงเสริมใหมีการนําผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน ไป
ปรับปรุงการทํางาน เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน
- พัฒนากระบวนการการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา
อยางเปนธรรม
- เพิ่มการปรับปรุงวิธีการและ ขั้นตอนการดําเนินงาน/การใหบริการใหดีขึ้น
- เพิ่มมาตรการสงเสริมใหหนวยงานของทาน มีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต ตรวจสอบการ
ทุจริต และลงโทษทางวินัยอยางจริงจังเมื่อพบการทุจริต
- เพิ่ มการกํ า กั บ ติ ด ตาม ถ า มี การขอยืม ทรั พ ยสิน ของราชการ ไปใชป ฏิบัติงาน บุคลากรใน
หนวยงานของทาน ตองมีการขออนุญาตอยางถูกตอง
- สงเสริมใหมีการมอบหมายงานตามตําแหนงหนาที่ จากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม
- เพิ่มกลไกการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การใหบริการของหนวยงานใหดีขึ้น
- ใหตรวจสอบวาบุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงาน/ใหบริการ แกผูมาติดตอทั่ว ๆ ไป กับ
ผูมาติดตอที่รูจักเปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกัน มากนอยเพียงใด
- ใหตรวจสอบวาประเด็นการปฏิบัติงานใหบริการแกผูอื่นวาเปนไปตามขั้นตอนหรือระยะเวลาที่
กําหนดมากนอยเพียงใด
- ปรับปรุงการดําเนินงาน/การใหบริการใหมีความโปรงใสมากขึ้น
- เพิ่มมาตรการกํากับใหเจาหนาที่ของหนวยงานใหบริการประชาชนอยางเทาเทียมกันโดยไม
เลือกปฏิบัติ
- สงเสริมการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจนมากขึ้น
- เพิ่ ม มาตรการกํ า กั บ ติ ด ตามการทํ า งานของเจ า หน า ที่ ข องหน ว ยงานในการทํ า งานอย า ง
ตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล
- กํากับติดตามการทํางานของเจาหนาที่ของหนวยงานวามีการติดตอ ปฏิบัติงาน และใหบริการ
แกประชาชนเปนไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนด
- สงเสริมการทํางานที่คํานึงถึงประโยชนของประชาชนและสวนรวมเปนหลัก
- เพิ่มกลไกกํากับให หนวยงานของท าน ใชจายงบประมาณ โดยคํานึงถึงความคุ มคา และไม
บิดเบือนวัตถุประสงคที่ตั้งไว

สรุปผลการประเมินแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT)
ตัวชี้วัดที่ 9-10 จํานวน 2 ตัวชี้วัด ประกอบดวย
ตัวชี้วัดยอยที่ 9.1 ขอมูลพื้นฐาน
ขอมูลพื้นฐาน
ขอ
O1
O2
O3
O4
O5
O6

ประเด็นการตรวจ
โครงสราง
ขอมูลผูบริหาร
อํานาจหนาที่
แผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนาหนวยงาน
ขอมูลการติดตอ (***ไมมีขอมูลไปรษณียอิเล็กทรอนิกส)
กฎหมายที่เกีย่ วของ

คะแนน
100.00
100.00
100.00
100.00
0.00
100.00

ขาวประชาสัมพันธ
ขอ
O7

ประเด็นการตรวจ
ขาวประชาสัมพันธ

คะแนน
100.00

การปฏิสัมพันธขอมูล
ขอ
O8
O9

ประเด็นการตรวจ
Q&A
Social Network

ตัวชี้วัดยอยที 9.2 การบริหารงาน
แผนการดําเนินงาน
ขอ
O10
O11
O12

ประเด็นการตรวจ
แผนดําเนินงานประจําป
รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําป รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดําเนินงานประจําป

คะแนน
100.00
100.00

คะแนน
100.00
100.00
100.00

การปฏิบัติงาน
ขอ
O13

ประเด็นการตรวจ
คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน

คะแนน
100.00

การใหบริการ
ขอ
O14
O15
O16
O17

ประเด็นการตรวจ
คูมือหรือมาตรฐานการใหบริการ
ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ
รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการใหบริการ
E-Service

คะแนน
100.00
100.00
100.00
100.00

ตัวชี้วัดยอยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใชจายงบประมาณประจําป
ขอ
O18
O19
O20

ประเด็นการตรวจ
แผนการใชจายงบประมาณประจําป
รายงานการกํากับติดตามการใชจา ยงบประมาณ ประจําป รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใชจายงบประมาณประจําป

คะแนน
100.00
100.00
100.00

การจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ
ขอ
O21
O22
O23
O24

ประเด็นการตรวจ
แผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป

คะแนน
100.00
100.00
100.00
100.00

ตัวชี้วัดยอยที 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ขอ
O25
O26
O27
O28

ประเด็นการตรวจ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําป

คะแนน
100.00
100.00
100.00
100.00

ตัวชี้วัดยอยที่ 9.5 การสงเสริมความโปรงใส
การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต
ขอ
O29
O30
O31

ประเด็นการตรวจ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต
ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริต
ขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตประจําป

คะแนน
100.00
100.00
100.00

การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม
ขอ
O32
O33

ประเด็นการตรวจ
ชองทางการรับฟงความคิดเห็น
การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม

คะแนน
100.00
100.00

10. การปองกันการทุจริต คะแนนเฉลี่ย 100.00
ตัวชี้วัดยอยที่ 10.1 การดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริต
เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร
ขอ
O34
O35

ประเด็นการตรวจ
เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร
การมีสวนรวมของผูบริหาร

คะแนน
100.00
100.00

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการปองกันการทุจริต
ขอ
O36
O37

ประเด็นการตรวจ
การประเมินความเสีย่ งการทุจริตประจําป
การดําเนินการเพื่อจัดการความเสีย่ งการทุจริต

คะแนน
100.00
100.00

การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร
ขอ

ประเด็นการตรวจ

คะแนน

O38

การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร

100.00

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
ขอ
O39
O40

ประเด็นการตรวจ
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตประจําป
รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการปองกันการทุจริตประจําป รอบ 6 เดือน

คะแนน
100.00
100.00

O41

รายงานผลการดําเนินการปองกันการทุจริตประจําป

100.00

ตัวชี้วัดยอยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต
มาตรการสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริตภายในหนวยงาน
ขอ
O42
O43

ประเด็นการตรวจ
มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน
การดําเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายใน
หนวยงาน

คะแนน
100.00
100.00

ผลการวิเคราะหและแนวทางการดําเนินงาน
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
การพัฒนาการสรางการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน หรือ IIT
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 พบวาคาคะแนนที่ไดจากตัวชี้วัดทั้ง 5 ตัวชี้วัด ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของผูมี
สวนไดสวนเสียภายใน ไดผลคะแนนเฉลี่ย 79.60 รายละเอียดดังนี้
สรุปผลคะแนนประเมินรายตัวชีว้ ัด
ลําดับที่

ตัวชี้วัด

คะแนน

ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน IIT
1

การปฏิบัติหนาที่

86.22

2

การใชงบประมาณ

76.36

3

การใชอํานาจ

83.96

4

การใชทรัพยสินของราชการ

75.79

5

การแกไขปญหาการทุจริต

75.68

การพัฒนาเพื่อสรางการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก หรือ EIT
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 พบวาคาคะแนนที่ไดจากตัวชี้วัดทั้ง 3 ตัวชี้วัด ที่เกี่ยวของกับการใหบริการผูมีสวนได
สวนเสียภายนอก ไดผลคะแนนเฉลี่ย 81.33 รายละเอียดดังนี้
สรุปผลคะแนนประเมินรายตัวชีว้ ัด ป 2564
ลําดับที่

ตัวชี้วัด

คะแนน

ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก EIT
6

คุณภาพการดําเนินงาน

80.99

7

ประสิทธิภาพการสื่อสาร

83.98

8

การปรับปรุงระบบการทํางาน

79.03

การพัฒนาการดําเนินงานการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT)
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 พบวาคาคะแนนที่ไดจากการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) ไดผลคะแนนเฉลี่ย 100
รายละเอียดดังนี้
สรุปผลคะแนนประเมินรายตัวชีว้ ัด
ลําดับที่

ตัวชี้วัด

คะแนน

9

การเปดเผยขอมูล

100.00

10

การปองกันการทุจริต

100.00

สรุปผลการประเมินแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT)
ตัวชี้วัดที่ 9-10 จํานวน 2 ตัวชี้วัด ประกอบดวย
ตัวชี้วัดยอยที่ 9.1 ขอมูลพื้นฐาน
ขาวประชาสัมพันธ
ขอ ประเด็นการตรวจ
กิจกรรมเพิ่มเติมของป 2565
O1 โครงสราง
ขอมูล โครงสรางการแบงสว นราชการของมหาวิทยาลัย ใหเปน
ปจจุบัน แสดงตําแหนงที่สําคัญการแบงสวนงานภายใน ภาพถาย
ผูบริหาร ขอมูลเปนปจจุบัน
O2 ขอมูลผูบริหาร
ปรับเปลี่ยนรายนามผูบริหารของมหาวิทยาลัยใหเปนปจจุบัน
O3 อํานาจหนาที่
แสดงข อ มู ล และอํ า นาจหน า ที่ ของหน ว ยงานตามที่ ก ฎหมาย
กําหนด
O4 แผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนาหนวยงาน แสดงแผนการดําเนินงานภารกิจของหนวยงาน
O5 ขอมูลการติดตอ
ขอมูลการติดตอที่เปนปจจุบัน
-ที่ อ ยู ห น ว ยงาน เบอร โ ทรศั พ ท หมายเลขโทรสาร ที่ อ ยู
อิเล็กทรอนิกส แผนที่ตั้งหนวยงาน
O6 กฎหมายที่เกี่ยวของ
แสดงกฎหมายที่ของกับหนวยงาน
ขาวประชาสัมพันธ
ขอ ประเด็นการตรวจ
O7 ขาวประชาสัมพันธ

กิจกรรมเพิ่มเติมของป 2565
ขอมูลขาวสารตาง ๆ เพื่อการประชาสัมพันธขอมูลที่ถูกตอง เปน
ปจจุบัน

การปฏิสัมพันธขอมูล
ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น
O8 Q&A
O9 Social Network พบขอมูลแสดงบน
เว็บไซต

กิจกรรมเพิ่มเติมของป 2565
แตงตั้งคณะกรรมการดูแลประเด็นคําถาม เพื่อสงตอผูรับผิดชอบ
มี ลั ก ษณะเป น การสื่ อ สารสองทาง เช น Web board กล อ ง
ขอความ ถาม-ตอบ
แสดงตํ า แหน ง บนเว็ บ ไซต ข องหน ว ยงานที่ ส ามารถเชื่ อ มโยง
เครือขายออนไลน ไปยังเว็บไซตหลักของหนวยงาน เพื่อใหผูมา
รับบริการหรือผูมาติดตอ เขาถึงเว็บไซตหลักของมหาวิทยาลัย
ไดงายสะดวกขึ้น

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น
O10 แผนดําเนินงานประจําป

O11 รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงาน
ประจําป รอบ 6 เดือน
O12 รายงานผลการดําเนินงานประจําป

กิจกรรมเพิ่มเติมของป 2565
แผนการดําเนินงานภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ที่มีระยะ 1 ป
มี ข อ มู ล รายละเอี ย ดของแผนงานประจํ า ป อย า งน อ ย
ประกอบดวย โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช ระยะเวลา
ในการดําเนินงาน
แสดงความก า วหน า ในการดํ า เนิ น งานตามแผนดํ า เนิ น งาน
ประจําป มีรายละเอียดความกาวหนา อยางนอยประกอบดวย
ความกาวหนาในการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
งบประมาณที่ใชในการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป เปนรายงานของ
ป พ.ศ. 2564 อยางนอยประกอบดว ย ผลการดําเนิ น การ
ดําเนิน โครงการ/กิจ กรรม ผลการใชจายงบประมาณ ปญหา
อุปสรรค และขอเสนอแนะ

ตัวชี้วัดยอยที่ 9.2
แผนการดําเนินงาน
การปฏิบัติงาน
ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น
O13 คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การใหบริการ
ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น
O14 คูมือหรือมาตรฐานการใหบริการ

กิจกรรมเพิ่มเติมของป 2565
ใหทุกหนวยงานทบทวนเพิ่มเติมการจัดทําคูมือการปฏิบัติ
เปนมาตรฐานเดียวกัน

กิจกรรมเพิ่มเติมของป 2565
ให ทุ ก หน ว ยงานทบทวนเพิ่ ม เติ ม การจั ด ทํ า คู มื อ หรื อ
มาตรฐานการใหบริการ เปนมาตรฐานเดียวกัน
O15 ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ
ใหทุกหนวยงานทบทวนเพิ่มเติมการจัดทําขอมูลเชิงสถิติ
การใหบริการและผลความพึงพอใจ เผยแพรผานเว็บไซต
ของหนวยงาน
O16 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการใหบริการ ใหทุกหนวยงานทบทวนเพิ่มเติมการจัดทําขอมูลเชิงสถิติ
การใหบริการและผลความพึงพอใจ เผยแพรผานเว็บไซต
ของหนวยงาน
O17 E-Service
ใหทุกหนว ยงานทบทวนเพิ่มเติมการจัดทํา การบริ ก าร
E-Service เพื่ อ ให บ ริ ก าร สํ า หรั บ ภารกิ จ หลั ก ของ
หนวยงาน

ตัวชี้วัดยอยที่ 9.3 การบริหารงานเงินงบประมาณ9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใชจายงบประมาณประจําป
ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น
กิจกรรมเพิ่มเติมของป 2565
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
จ า ยงบประมาณประจํ า ป อย า งน อ ยประกอบด ว ย
ความก า วหน า การใช จ า ยงบประมาณ เป น ข อ มู ล
ระยะเวลา 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. 2564 อยาง
น อยประกอบด ว ย ผลการใช จ ายงบประมาณ ป ญหา
อุป สรรค และขอเสนอแนะ เปน การายงานผลของป
2564
การจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ
ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น
O21 แผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ

กิจกรรมเพิ่มเติมของป 2565
แผนการจัดซื้อจัดจางหรือจัดหาพัส ดุ เปน ขอมูล การ
จัดซื้อจัดจางในป พ.ศ. 2565
O22 ประกาศตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการ ประกาศเชิญ ชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจาง เปน
จัดหาพัสดุ
ขอมูลการจัดซื้อจัดจางในป พ.ศ. 2565
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุราย สรุปการจัดซื้อจัดจางของมหาวิทยาลัย จําแนกขอมูล
เดือน
เปนรายเดือน (กรณีไมมีการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน
ใดใหเผยแพรวาไมมีการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนนั้น)
เปนขอมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของป พ.ศ. 2565
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ ผลการจั ด ซื้ อ จั ด จ า งของหน ว ยงาน อย า งน อ ย
ประกอบดวย งบประมาณในการจัดซื้อจัดจาง ปญหา
ประจําป
อุ ป สรรค และข อ เสนอแนะ เป น รายงานผลของป
2564

ตัวชี้วัดยอยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น
กิจกรรมเพิ่มเติมของป 2565
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายหรือแผนการบริหารสูงสุด หรือแผนการบริหาร
และพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ
กอใหเกิดการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีความโปรงใส
และมีคุณธรรม
O26 การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร นโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บุคคล
เชน การวางแผนกําลังคน การสรรหาคนดี คนเกงเพื่อ
การปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน การพัฒนา
บุคลากร การสรางทางกาวหนาในสายอาชีพ การพัฒนา
คุณภาพชีวิติ การบรรจุหรือการแตงตั้งบุคลากร
O27 หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล -การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
-การบรรจุและแตงตั้งบุคลากร
-การพัฒนาบุคลากร
-การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
-การใหคุณใหโทษและการสรางขวัญกําลังใจ
สามารถนําหลักเกณฑดังกลาวเผยแพรบนเว็ บ ไซต
ของหนวยงาน
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ผลการดําเนิน งานตามนโยบายการบริห ารทรั พ ยากร
ประจําป
อยางนอยประกอบดวย ผลการดําเนินการตามนโยบาย
การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ป ญ หาอุ ป สรรค และ
ข อ เสนอแนะผลการวิ เ คราะห ก ารบริ ห ารและพั ฒ นา
ทรัพยากรบุคคล เปนการรายงานผลของป พ.ศ. 2564
ตัวชี้วัดยอยที่ 9.5 การาสงเสริมความโปรงใส
การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต
ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น
กิจกรรมเพิ่มเติมของป 2565
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและ แสดงคูมือหรือแนวทางการดําเนินการตอเรื่องรองเรียน
ที่ของกับ การทุจ ริตและพฤติมิช อบของเจาหนา ที่ ข อง
พฤติมิชอบ
หนวยงาน อยางนอยประกอบดวย
1. รายละเอียดขั้นตอนหรือบุคคลภายนอกจะทําการ
รองเรียน
2. รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการตอ
เรื่องรองเรียน
3. สวนงานที่รับผิดชอบ และระยะเวลาดําเนินการ

O30 ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริต
O31 ขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตประจําป

แสดงคูมือหรือแนวทางการดําเนินการตอเรื่องรองเรียน
ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบของ
เจาหนาที่ของหนวยงาน
ขอมูลสถิตเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของเจาหนาที่ของหนวยงาน เชน จํานวนเรื่อง เรื่องที่
ดํ า เนิ น การแล ว เสร็ จ เรื่ อ งที่ อ ยู ร ะหว า งดํ า เนิ น การ
สามารถจัดทําเปนขอมูลรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือ
ราย 6 เดือน ที่มีขอมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือน
แรก

การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม
ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น
O32 ชองทางการรับฟงความคิดเห็น

O33 การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม

กิจกรรมเพิ่มเติมของป 2565
-แสดงชองทางทีบ่ ุคคลภายนอกสามารถแสดงความ
คิดเห็นตอการดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ภารกิจของ
หนวยงาน ผานชองทางออนไลน เชน
-Web board (Q&A)
-กลองรับฟงความคิดเหน็
-google forms
- สามารถเขาถึงหรือเชื่อมโยงไปยังชองทางขางตนได
จากเว็บไชตหลักของหนวยงาน
จัดทําการดําเนิน การหรือกิจ กรรมที่แสดงถึงการเปด
โอกาสใหบุคคลภายนอก ไดมีสวนรวมในการดําเนินงาน
ตามภารกิ จ ของหน ว ยงาน เช น ร ว มวางแผน ร ว ม
ดํ า เนิ น การ ร ว มแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น หรื อ ร ว ม
ติดตามประเมินผล เปนตน

ตัวชี้วัดยอยที่ 10.1 การดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริต

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น
O34 นโยบายไมรับของขวัญ (NO Gift Policy)

กิจกรรมเพิ่มเติมของป 2565
จัดทํารางประกาศนโยบายไมมีการรับของขวัญ (NO Gift
Policy) เขาที่ประชุมผูบริหาร ประจําเดือนมีนาคม 2565
เจาหนาที่และบุคลากรทุกคนจะตองไมมีการรับของขวัญ
ของกํ า นั ล ทุ ก ชนิ ด ดํ า เนิ น การโดยผู บ ริ ห ารสู ง สุ ด คน
ปจจุบัน

O35 การมีสวนรวมของผูบริหาร

เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการปองกันการทุจริต
ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําป
O37 การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่ผูบริหารทุกระดับ และ
บุ ค ลากรทุ ก ภาคส ว น ให ค วามสํ า คั ญ ในการเข า ร ว ม
กิจกรรมเพื่อใหการปรับปรุงและพัฒนาดานคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงาน

กิจกรรมเพิ่มเติมของป 2565
จัดทําประเมินความเสี่ยงการการทุจริตแยกออกมาจากการ
ประเมินความเสี่ยงทั่วไป
จั ด ทํ า ดํ า เนิ น การประเมิ น ความเสี่ ย งการการทุ จ ริ ต แยก
ออกมาจากการประเมิ น ความเสี่ ย งทั่ ว ไป เป น การ
ดําเนินการที่สอดคลองกับ o36 เปนการดําเนินการในป
2565

การเสริมสรงวัฒนธรรมองคกร
ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น
O38 การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น
O39 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตประจําป
O40 รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการ
ปองกันการทุจริตประจําป รอบ 6 เดือน
O41 รายงานผลการดําเนินการปองกันการทุจริต
ประจําป

กิจกรรมเพิ่มเติมของป 2565
จัดทํากิจกรรมเพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร ใหเจาหนาที่
ในหน ว ยงานมี ทั ศ นคติ ค า นิ ย มในการปฏิ บั ติ ง านอย า ง
ซื่อสัตยสุจริต มีจิตสํานึกที่ดี
กิจกรรมเพิ่มเติมของป 2565
จัดทําแผนปฏิบัติก ารป องกัน การทุจ ริ ตประจําป โดยนํา
ขอเสนอแนะมาปรับแผนการทํางาน
แสดงความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนปฏิบั ติ การ
ปองกัน การทุ จ ริ ต ตามข อ o39 อยางนอยประกอบด ว ย
ความก า วหน า การดํ า เนิ น งานแต ล ะโครงการ/กิ จ กรรม
รายละเอียดกิจกรรมที่ใชในการดําเนินงาน
แสดงผลการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริต อยางนอยประกอบดวย ผลการดําเนินโครงการหรือ
กิ จ กรรรม ผลการใช จ า ยงบประมาณ ป ญ หาอุ ป สรรค
ขอเสนอแนะ

ตัวชี้วัดยอยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริต
ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น
กิจกรรมเพิ่มเติมของป 2565
จัดประชุมชี้แจงการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับ
O42 มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส
การสรางการรั บรู และเขาใจของบุ คลากรภายใน ในการ
ภายในหนวยงาน
ตอบแบบวัดการรับรูของบุคลากรภายใน ในการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงานภาครัฐ ประจําป
งบประมาณ 2565
O43 การดําเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรม ดําเนินการจัดประชุมชี้แจงการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
และความโปรงใสภายในหนวยงาน
เกี่ยวกับการสรางการรับรูและเขาใจของบุคลากรภายใน
เพื่อสรางการรับรูและเขาใจ กอนตอบแบบวัดการรับรูของ
บุคลากรภายใน การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
หนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ 2565 เกี่ยวกับ
การปฏิบัติหนาที่ การใชงบประมาณ การใชอํานาจ การใช
ทรัพยสินของราชการ การแกไขปญหาการทุจริตและการ
ปรับปรุงการทํางาน เปนตน

ลงชือ่ ....................................................
(นางสาววิจติ รา ชวยแกว)
เจาหนาทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป
ลงชื่อ....................................................
(ผูชวยศาสตราจารยเสนอ สะอาด)
ผูชวยอธิการบดี

แผนพัฒนาคุณภาพดานการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มาตรการ/แนวทางการปรับปรุงการพัฒนา

ตัวชี้วัดตามมาตรการ

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา
ในการดําเนินงาน
ธ.ค. 64

1. แสดงข อมู ล การติ ดต อ อย า งน อยประกอบดวย การเผยแพยขอมูลการติดตอ
ที่อยูหนวยงาน พิจารณาจากผลประเมินเพื่อนํ าไป หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
สูการพัฒนาประเด็นที่ควรมีการเปดเผยหนวยงาน
หมายเลขโทรศัพท หมายเลขโทรสาร ที่อยูไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส และแผนที่ตั้งหนวยงาน

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. สงเสริมการประชาสัมพันธ และใหขอมูลเกี่ยวกับ
แผนการใชจายงบประมาณประจําปของหนวยงาน
ของทานมากขึ้น
3. เพิ่มการอํานวยความสะดวก เกี่ยวกับขั้นตอนการ
ขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ ไปใช
ปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน
4. เพื่อปองกันเพิ่มมาตรการกํากับดูแล และ
ตรวจสอบ การใชทรัพยสินของราชการไมใหมีการ
นําไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง
5. สงเสริมการประชาสัมพันธ และใหขอมูลเกี่ยวกับ
แผนการใชจายงบประมาณประจําปของหนวยงาน
และเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการตรวจสอบการใช
จายงบประมาณ โดยเพิ่มการใหสอบถาม ทักทวง
รองเรียน

การเผยแพรแผนการใชจาย
งบประมาณของหนวย

กองนโยบายและแผน

ต.ค. 64 – ธ.ค. 64

มีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืม
ทรัพยสินของราชการ และแจง
ใหผูรับบริการรับทราบ
มีมาตรการเกี่ยวกับการกํากับ
ตรวจสอบเกี่ยวกับการใช
ทรัพยสินของราชการ
-มีการเผยแพรเกี่ยวกับแผนการ
ใชจา ยงบประมาณประจําป
-ชองทางการตรวจสอบการใช
จายงบประมาณ

สํานักงานอธิการบดี

ม.ค. – มี.ค. 65

สํานักงานอธิการบดี

ต.ค. 64 – ก.ย. 65

ทุกหนวยงานในสังกัด
มหาวิทยาลัย

ต.ค. 64 – ก.ย. 65

มาตรการ/แนวทางการปรับปรุงการพัฒนา

ตัวชี้วัดตามมาตรการ

6. แกปญหาการทุจริต เพื่อเปดโอกาสใหผูรับบริการ
ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขาไปมีสวนรวม
ในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน/การใหบริการ
ของหนวยงานใหดีขึ้น
7. การพัฒนาพฤติกรรมการมุงเนนผลสําเร็จของงาน
การใหความสําคัญกับงานมากกวาธุระสวนตัว และ
ความพรอมรับผิดรับชอบหากความผิดพลาดเกิดจาก
ตนเองของบุคลากร ในหนวยงานของทานมากขึ้น
และสงเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามระดับคุณภาพของผลงานอยางถูกตอง
8. สงเสริมใหมีการนําผลการตรวจสอบ ของฝาย
ตรวจสอบทัง้ ภายในและภายนอกหนวยงาน
ไปปรับปรุงการทํางาน เพื่อปองกันการทุจริตใน
หนวยงาน
9. เพิ่มกลไกการปรับปรุงคุณภาพ การปฏิบัติงาน
การใหบริการของหนวยงาน ใหดีขึ้นมีความโปรงใส
และกํากับใหเจาหนาที่ของหนวยงานใหบริการ
ประชาชน อยางเทาเทียมกันโดยไมเลือกปฏิบัติ
10. สงเสริมการเผยแพรผลงาน หรือขอมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจนมากขึ้น

มีชองทางเพื่อใหผูบริการรวม
แสดงความคิดเห็นการปรับปรุง
พัฒนาการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย
มีการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
การปฏิบัติราชการของบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัย

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา
ในการดําเนินงาน

กองบริหารงานบุคคล
งานนิติการ

ต.ค. 64 – ก.ย. 65

ทุกหนวยงานในสังกัด
มหาวิทยาลัย

ต.ค. 64 – ก.ย. 65

มีการประเมินแผนหรือ
กองคลัง
การปรับปรุงการพัฒนาเกี่ยวกับ
ปองกันการทุจริตภายใน
หนวยงาน
มีคูการปฏิบัติงานและคูมือการ ทุกหนวยงานในสังกัด
ใหบริการของหนวยงานภายใน มหาวิทยาลัย
สังกัดมหาวิทยาลัย

ต.ค. 64 – ก.ย. 65

มีการเผยแพรขอมูลผลงานผาน ทุกหนวยงานในสังกัด
เว็บไซตของหนวยงาน
มหาวิทยาลัย

ม.ค. – มี.ค. 65

ม.ค. – มี.ค. 65

มาตรการ/แนวทางการปรับปรุงการพัฒนา
11. เพิ่มมาตรการกํากับติดตามการทํางานของ
เจาหนาที่ของหนวยงานในการทํางานอยาง
ตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล

ตัวชี้วัดตามมาตรการ

ผูรับผิดชอบ

มีมาตรการ หรือจรรยาบรรณใน ทุกหนวยงานในสังกัด
การปฏิบัติงานของ อาจารย
มหาวิทยาลัย
บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย

ลงชื่อ....................................................
(นางสาววิจิตรา ชวยแกว)
เจาหนาที่บริหารงานทัว่ ไป

ระยะเวลา
ในการดําเนินงาน
ต.ค. 64 – ก.ย. 65

