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ค ำน ำ 
 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ได้ด ำเนิน
โครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity & Transparency 

Assessment : ITA)  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน คือ แบบตรวจกำรเปิดเผย
ข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ตัวชี้วัดย่อยที ่10.2 มำตรกำรส่งเสริม
ควำมโปร่งใสและป้องกันกำรทุจริตภำยในหน่วยงำน  ข้อ 42 ให้จัดท ำมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ภำยในหน่วยงำน มหำวิทยำลัยขอนแก่น โดยสอดคล้องกับผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของมหำวิทยำลัย ในปี พ.ศ. 2563  

 มหำวิทยำลัยขอนแก่น จึงได้วิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของมหำวิทยำลัย ในปี พ.ศ. 2563 เพ่ือใช้ประกอบกำรก ำหนดมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยใน
มหำวิทยำลัยขอนแก่นประจ ำปี 2564 เพ่ือขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในมหำวิทยำลัยให้
ดีขึ้นต่อไป 
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐานการประเมิน 
 

1.1 ที่มา หลักการและเหตุผล 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ได้ด ำเนินโครงกำร

ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity & Transparency Assessment 
: ITA) อย่ำงต่อเนื่อง และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มกรำคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำน
ให้ควำมร่วมมือและเข้ำร่วมประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2565 โดยใช้แนวทำงและเครื่องมือกำรประเมินตำมที่ ส ำนักงำน ป.ป.ช. ก ำหนด ซึ่ง
สอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561-2580) 
ซึ่งก ำหนดตัวชี้วัด คือ ร้อยละของหน่วยงำนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ (85 คะแนนขึ้นไป) และในปี 2561 – 2565 ได้ก ำหนดเป้ำหมำยไว้ที่ร้อยละ 80 ซึ่งในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562 ส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้พัฒนำ “ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศรองรับกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS)” 
เพ่ือเป็นศูนย์กลำงในกำรรวมรวมข้อมูลที่ทันสมัย สำมำรถบริหำรจัดกำรข้อมูลได้อย่ำงรวดเร็ว และท ำให้ กำร
ด ำเนินกำรประเมินสำมำรถท ำได้อย่ำงรวดเร็วและเป็นมำตรฐำนเดียวกันทั่วประเทศ โดยมีกรอบแนวทำงกำร
ประเมิน ดังนี้  

1.2 วิธีการประเมิน 
 1.2.1 แหล่งข้อมูลในการประเมิน 

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในกำรประเมินหน่วยงำนภำครัฐแต่ละหน่วยงำน ประกอบไปด้วย 3 แหล่ง ดังนี้ 
1) ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมำยถึง บุคลำกรของหน่วยงำนภำครัฐ ตั้งแต่ระดับผู้บริหำร 

ผู้อ ำนวยกำร/หัวหน้ำ ข้ำรำชกำร/พนักงำน ไปจนถึงลูกจ้ำง/พนักงำนจ้ำง ที่ท ำงำนให้กับหน่วยงำนภำครัฐมำ
เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 

2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมำยถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงำนของรัฐอ่ืนที่
เคยมำรับบริกำรหรือมำติดต่อตำมภำรกิจของหน่วยงำนภำครัฐ นับตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นมำ 

3) เว็บไซต์ หมำยถึง เว็บไซต์หลักของหน่วยงำนภำครัฐที่ใช้ในกำรสื่อสำรต่อสำธำรณะ 
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1.2.2 เครื่องมือในการประเมิน 
เครื่องมือในกำรประเมิน จะประกอบไปด้วย 3 เครื่องมือเพ่ือเก็บข้อมูลจำกแต่ละแหล่งข้อมูล ดังนี้ 
1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 

Assessment: IIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค ำตอบตำมกำรรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเก็บข้อมูลจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน โดยเป็นกำรประเมินระดับกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในที่
มีต่อหน่วยงำนตนเองใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดกำรปฏิบัติหน้ำที่ ตัวชี้วัดกำรใช้งบประมำณ ตัวชี้วัดกำรใช้
อ ำนำจ ตัวชี้วัดกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร และตัวชี้วัดกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 

2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค ำตอบตำมกำรรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเก็บข้อมูลจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก โดยเป็นกำรประเมินระดับกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภำยนอกที่มีต่อหน่วยงำนที่ประเมิน ใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภำพกำรด ำเนินงำน ตัวชี้วัดประสิทธิภำพ
กำรสื่อสำร และตัวชี้วัดกำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 

3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีกำรเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุ  URL เพ่ือ
เชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของกำรเปิดเผยข้อมูล และระบุค ำอธิบำยเพ่ิมเติมประกอบค ำตอบ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเก็บข้อมูลจำกเว็บไซต์ของหน่วยงำน โดยเป็นกำรประเมินระดับกำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณะของ
หน่วยงำนเพื่อให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงำนได้ใน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดกำร
เปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐำนกำรบริหำรงำน กำรบริหำรเงินงบประมำณ 
กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล และกำรส่งเสริมควำมโปร่งใส) และตัวชี้วัดกำรป้องกันกำรทุจริต 
(ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ กำรด ำเนินกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริต และมำตรกำรภำยในเพ่ือป้องกันกำร
ทุจริต) 

1.2.3 กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
กลุ่มตัวอย่ำงส ำหรับกำรเก็บข้อมูลจำกแต่ละเครื่องมือในกำรประเมิน ดังนี้ 
1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน กำรก ำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงขั้นต่ ำ จ ำนวนร้อยละ 10 ของจ ำนวนผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียภำยใน แต่จะต้องมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 30 ตัวอย่ำง กรณีหน่วยงำนมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน
จ ำนวนน้อยกว่ำ 30 คน ให้เก็บข้อมูลจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในทั้งหมด กรณีหน่วยงำนมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภำยในจ ำนวน มำกกว่ำ 4,000 คน ให้เก็บข้อมูลจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในไม่น้อยกว่ำ 400 ตัวอย่ำง 

2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก กำรก าหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงขั้นต่ ำ จ ำนวนร้อยละ 10 ของจ ำนวนผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก แต่จะต้องมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 30 ตัวอย่ำง กรณีหน่วยงำนมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภำยนอกจ ำนวนน้อยกว่ำ 30 คน ให้เก็บข้อมูลจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกท้ังหมด กรณีหน่วยงำนมีผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภำยนอกจ ำนวนมำกกว่ำ 4,000 คน ให้เก็บข้อมูลจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 
400 ตัวอย่ำง 
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3) เว็บไซต์ของหน่วยงาน เก็บข้อมูลจำกเว็บไซต์หลักของหน่วยงำนทุกหน่วยงำน 
 

1.2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล ส ำหรับแต่ละเครื่องมือกำรประเมิน จะด ำเนินกำรผ่ำนระบบเทคโนโลยี

สำรสนเทศรองรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment System: ITAS) ซึ่งเป็นศูนย์กลำงในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำมำรถ
บริหำรจัดกำรข้อมูลได้อย่ำงรวดเร็ว และท ำให้กำรด ำเนินกำรประเมินสำมำรถท ำได้อย่ำงรวดเร็วและเป็น
มำตรฐำนเดียวกันทั่วประเทศ ดังนี้ 

1) การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ IIT 
เก็บรวบรวมข้อมูลด ำเนินกำร ดังนี้ 
(1) น ำเข้ำข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในโดยให้หน่วยงำนระบุจ ำนวนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภำยในลงในระบบ ITAS ที่ท ำงำนให้กับหน่วยงำนภำครัฐมำเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี นับถึงวันที่น ำเข้ำ
ข้อมูลลงในระบบ ITAS (ผู้ดูแลระบบของหน่วยงำนเป็นผู้กรอกข้อมูลและผู้บริหำรจะต้องตรวจสอบและอนุมัติ
ข้อมูลในระบบ ITAS)  

(2) เก็บรวบรวมข้อมูลแบบ IIT โดยให้หน่วยงำนน ำ URL หรือ QR code ช่องทำงกำรเข้ำตอบ
แบบส ำรวจ IIT ของหน่วยงำน ไปเผยแพร่และประชำสัมพันธ์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในของหน่วยงำน โดย
หน่วยงำนควรค ำนึงถึงช่องทำงกำรเผยแพร่ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในจะสำมำรถเข้ำถึงได้อย่ำงสะดวกและ
กำรเผยแพร่ครอบคลุมทั่วถึงทุกส่วนงำนและทุกระดับของหน่วยงำน จำกนั้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในจะเข้ำ
มำตอบแบบส ำรวจ IIT ด้วยตนเองผ่ำนทำง URL หรือ QR code ซึ่งจะเป็นกำรตอบเข้ำสู่ระบบ ITAS โดยตรง
ทั้งนี้ หำกหน่วยงำนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทำงกำรปฏิบัติ สำมำรถสอบถำมและขอรับค ำแนะน ำจำกคณะที่
ปรึกษำกำรประเมินเพ่ือให้ด ำเนินกำรให้ถูกต้อง รวมไปถึงคณะที่ปรึกษำกำรประเมินอำจมีกำรสอบทำนหรือสุ่ม
ตรวจสอบกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนให้เป็นไปตำมแนวทำงที่ก ำหนดเพ่ือให้กำรเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ IIT 
ได้ข้อมูลที่มีคุณภำพและสำมำรถสะท้อนผลของหน่วยงำนได้ตำมหลักทำงวิชำกำรมำกท่ีสุด 

2) การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ EIT 
เก็บรวบรวมข้อมูลด ำเนินกำร ดังนี้ 
(1) น ำเข้ำข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกโดยให้หน่วยงำนระบุจ ำนวนประมำณกำรจ ำนวนผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก และกรอกรำยชื่อตัวอย่ำงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกของหน่วยงำนตำมแบบฟอร์ม
และตำมที่ส ำนักงำน ป.ป.ช.หรือคณะที่ปรึกษำแนะน ำ (ผู้ดูแลระบบของหน่วยงำนเป็นผู้กรอกข้อมูล และ
ผู้บริหำรจะต้องตรวจสอบและอนุมัติข้อมูล) 
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(2) เก็บรวบรวมข้อมูลแบบ EIT ด ำเนินกำร 3 วิธีกำร ดังนี้ 
(2.1) ให้หน่วยงำนน ำ URL หรือ QR code ไปเผยแพร่และประชำสัมพันธ์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียภำยนอกของหน่วยงำนที่มำรับบริกำรหรือมำติดต่อกับหน่วยงำน โดยหน่วยงำนควรค ำนึงถึงช่องทำงกำร
เผยแพร่ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกจะสำมำรถเข้ำถึงได้อย่ำงสะดวก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกจะเข้ำมำ
ตอบแบบส ำรวจ EIT ด้วยตนเองผ่ำนทำง URL หรือ QR code ซึ่งจะเป็นกำรตอบเข้ำสู่ระบบ ITAS โดยตรง 

(2.2) คณะที่ปรึกษำกำรประเมินจะวิเครำะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกที่ส ำคัญของหน่วยงำน
เพ่ือให้สำมำรถเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีคุณภำพสอดคล้องกับภำรกิจของหน่วยงำน จำกนั้นจะก ำหนดแนวทำง
และด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลตำมหลักทำงวิชำกำร ทั้งนี้ อำจเก็บข้อมูลจำกรำยชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภำยนอกตำมท่ีหน่วยงำนจัดส่งข้อมูลในระบบ ITAS หรือ อำจขอรับข้อมูลเพ่ิมเติม หรืออำจขอเข้ำเก็บรวบรวม
ข้อมูลภำคสนำมที่หน่วยงำน หรือแหล่งข้อมูลตำมที่ส ำนักงำน ป.ป.ช. ก ำหนด 

(2.3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก สำมำรถเข้ำมำตอบแบบส ำรวจ EIT ของหน่วยงำนได้โดยกำร
ค้นหำช่องทำงกำรเข้ำตอบจำกระบบ ITAS เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกที่เคยมำรับบริกำร หรือมำติดต่อ
กับหน่วยงำนในปี พ.ศ. 2563 ได้มีโอกำสได้เข้ำมำตอบแบบส ำรวจ EIT ได้ด้วยตนเองในระบบ ITAS โดยตรง 

ทั้งนี้ หำกหน่วยงำนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทำงกำรปฏิบัติ สำมำรถสอบถำมและขอรับ8e
แนะน ำจำกคณะที่ปรึกษำกำรประเมินเพ่ือให้ด ำเนินกำรให้ถูกต้อง รวมไปถึงคณะที่ปรึกษำกำรประเมินอำจมี
กำรสอบทำนหรือสุ่มตรวจสอบกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนให้เป็นไปตำมแนวทำงที่ก ำหนด เพ่ือให้กำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลแบบ EIT 

ได้ข้อมูลที่มีคุณภำพและสำมำรถสะท้อนผลของหน่วยงำนได้ตำมหลักทำงวิชำกำรมำกที่สุด 
3) การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ OIT 

ด ำเนินกำรโดยให้หน่วยงำนตอบลงในระบบ ITAS โดยกำรตอบค ำถำมมี/ไม่มี พร้อมทั้งระบุ URL 
เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของข้อมูล และระบุ8eอธิบำยเพ่ิมเติมประกอบค ำตอบ (ผู้ดูแลระบบของหน่วยงำน
เป็นผู้กรอกข้อมูลและผู้บริหำรจะต้องตรวจสอบและอนุมัติข้อมูล) จำกนั้นคณะที่ปรึกษำกำรประเมินจะ
ตรวจสอบกำรเปิดเผยข้อมูลตำมแบบ OIT โดยตรวจสอบจำกค ำตอบและ URL ของหน่วยงำน และพิจำรณำ
ให้คะแนน โดยอ้ำงอิงตำมควำมครบถ้วนขององค์ประกอบตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในแต่ละประเด็นกำร
ประเมิน หำกหน่วยงำนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทำงกำรปฏิบัติ สำมำรถสอบถำมและขอรับค ำแนะน ำจำกคณะ
ที่ปรึกษำกำรประเมินเพ่ือให้ด ำเนินกำรให้ถูกต้อง 
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1.3 หลักเกณฑ์การประเมินผล 
1.3.1 การประมวลผลคะแนน 

กำรประมวลผลคะแนน มีข้ันตอนกำรประมวลผลคะแนนตำมล ำดับ ดังนี้ 

คะแนน แบบ IIT แบบ EIT แบบ OIT 

คะแนนข้อค ำถำม คะแนนเฉลี่ยของข้อค ำถำมจำก
ผู้ตอบทุกคน 

คะแนนเฉลี่ยของข้อค ำถำมจำก
ผู้ตอบทุกคน 

คะแนนของข้อค ำถำม 

คะแนนตัวชี้วัดย่อย - - คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อค ำถำมใน
ตัวชี้วัดย่อย 

คะแนนตัวชี้วัด คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อค ำถำมใน
ตัวชี้วัด 

คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อค ำถำมใน
ตัวชี้วัด 

คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัดย่อยใน
ตัวชี้วัด 

คะแนนแบบส ำรวจ คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อค ำถำมใน
ตัวชี้วัดในแบบส ำรวจ 

คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อค ำถำมใน
ตัวชี้วัดในแบบส ำรวจ 

คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อค ำถำมใน
ตัวชี้วัดในแบบส ำรวจ 

น้ ำหนักแบบส ำรวจ ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 

คะแนนรวม ผลรวมของคะแนนแบบส ารวจท่ีถ่วงน้ าหนัก 

 
1.3.2 คะแนนและระดับผลการประเมิน 

ผลกำรประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือค่ำคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผลกำร
ประเมิน (Rating Score) โดยจ ำแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 

คะแนน ระดับ 
95.00 – 100 AA 

85.00 – 94.99 A 
75.00 – 84.99 B 

65.00 – 74.99 C 
55.00 – 64.99 D 
50.00 – 54.99 E 

0 – 49.99 F 
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1.3.3  ตัวชี้วัดการประเมิน แบ่งออกเป็น 10 ตวัชี้วัด ดังนี ้  
ตัวชี้วัดที่ 1 กำรปฏิบัติหน้ำที่   
ตัวชี้วัดที่ 2 กำรใช้งบประมำณ  
ตัวชี้วัดที่ 3 กำรใช้อ ำนำจ   
ตัวชี้วัดที่ 4 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร  
ตัวชี้วัดที่ 5 กำรแก้ไขปัญหำทุจริต  
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน   
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร   
ตัวชี้วัดที่ 8 กำรปรับปรุงกำรท ำงำน 
ตัวชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล 
ตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต   

ตารางแสดงสรุปจ านวนข้อค าถามแต่ละตัวชี้วัด 

แบบ น้ าหนกั ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย จ านวนข้อ
ค าถาม 

IIT 30 กำรปฏิบตัิหนำ้ที ่ - 6 
กำรใช้งบประมำณ - 6 

กำรใช้อ ำนำจ - 6 
กำรใช้ทรัพยส์ินของรำชกำร - 6 

กำรแก้ปญัหำกำรทจุรติ - 6 

EIT 30 คุณภำพกำรด ำเนินงำน - 5 
ประสทิธิภำพกำรสื่อสำร - 5 

กำรปรบัปรุงกำรท ำงำน - 5 
OIT 40 กำรเปดิเผยข้อมลู ข้อมูลพื้นฐำน 9 

กำรบรหิำรงำน 8 
กำรบรหิำรเงินงบประมำณ 7 

กำรบรหิำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 4 

กำรส่งเสรมิควำมโปร่งใส 5 
กำรป้องกันกำรทุจรติ กำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรทุจรติ 8 

มำตรกำรภำยในเพื่อป้องกนักำรทุจรติ 7 
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1.4  เกณฑ์ระดับผลการประเมิน 
เกณฑ์กำรประเมินผลและกำรรำยงำนผลกำรประเมิน จะเป็นกำรรำยงำนในลักษณะค่ำคะแนนควบคู่

กับระดับผลกำรประเมิน (Rating Score) โดยจ ำนวนออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 

ตำรำงแสดงระดับผลกำรประเมนิ 

คะแนน ระดับ 

95.00-100 AA 
85.00-94.99 A 

75.00-84.99 B 

65.00-74.99 C 
55.00-64.99 D 

50.00-54.99 E 
0-49.99 F 

 
 
 



 

 

ส่วนที ่2 
ผลการประเมินและข้อเสนอแนะ 

 
2.1 ผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
92.1 คะแนน ระดับผลการประเมิน A โดยผลการประเมินตามตัวชี้วัดการประเมิน 10 ตัวชี้วัด ได้คะแนนรายตัวชี้วัด
สูงสุดที่ 100.00 คะแนน และคะแนนต่ าสุดที ่78.93 คะแนน ดังนี้  
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ตารางแสดงผลการประเมิน 

อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน 

1  การป้องกันการทุจริต  100.00 
2  ประสิทธิภาพการสื่อสาร  95.56 

3  การเปิดเผยข้อมลู  95.56 
4  การปรับปรุงการท างาน  94.42 

5  คุณภาพการด าเนินงาน  92.99 
6  การปฏิบัตหิน้าท่ี  88.62 

7  การใช้อ านาจ  84.90 
8  การใช้งบประมาณ  79.85 
9  การใช้ทรัพย์สินของราชการ  79.14 

10  การแก้ไขปัญหาการทุจริต  78.93  

 
จากผลการประเมินพบว่า ตัวชี้วัดที่มีคะแนน ต่ ากว่า 85 คะแนน มีจ านวน 4 ตัวชี้วัด โดย

เรียงล าดับจากน้อยที่สุดไปหามากที่สุดได้ ดังนี้  (1) การใช้อ านาจ (84.90 คะแนน)  (2) การใช้งบประมาณ 
(79.85 คะแนน)  (3) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (79.14 คะแนน) (4) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (78.93 
คะแนน)  

และจากการวิเคราะห์ผลการประเมินตามข้อค าถาม พบว่ามีข้อค าถามที่ได้รับคะแนนประเมิน
ต่ ากว่า 85 คะแนน มีจ านวน 19 ข้อค าถาม เป็นผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน 

ทั้งหมด โดยเรียงล าดับจากคะแนนน้อยที่สุด ดังนี้ 

ที่ ข้อค าถาม/หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

1 ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
ข้อค าถาม I20  ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้

ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวกมากน้อย
เพียงใด 

9.72% 13.45% 60.13% 16.69% 61.42 

2 ตัวชี้วดัที่ 2 การใช้งบประมาณ 
ข้อค าถาม I7   ทา่นรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ของ

หน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

2.76% 25.88% 47.63% 23.74% 64.19 

3 ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
ข้อค าถาม I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม ในการ

ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มาก
น้อยเพียงใด 

    70.52 

 สอบถาม 5.05% 11.93% 42.66% 40.37% 72.89 

 ทักท้วง 4.75% 15.62% 43.80% 35.83% 70.33 

 ร้องเรียน 8.44% 14.88% 40.18% 36.50% 68.34 
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ที่ ข้อค าถาม/หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

4 ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
ข้อค าถาม I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้

ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

1.63% 10.91% 57.49% 29.97% 72.09 

5 ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
ข้อค าถาม I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงาน

ของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 
    

72.71 

 สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อยา่งสะดวก 3.32% 11.53% 44.55% 40.60% 74.25 

 สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ 3.48% 13.13% 46.20% 37.18% 72.47 

 มั่นใจว่าจะมีการด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา 4.75% 9.18% 45.73% 40.35% 74.01 

 มั่นใจว่าจะปลอดภยัและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 6.49% 13.45% 43.67% 36.39% 70.09 

6 ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 
ข้อค าถาม I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มาก
น้อยเพียงใด 

2.55% 6.70% 53.75% 37.00% 75.22 

7 ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
ข้อค าถาม I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มาก

น้อยเพียงใด 

5.21% 6.48% 44.71% 43.60% 75.69 

8 ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 
ข้อค าถาม I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพ

ของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

0.64% 6.05% 56.05% 37.26% 76.81 

9 ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 
ข้อค าถาม I13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 

มากน้อยเพียงใด 

0.96% 6.55% 53.83% 38.66% 76.89 

10 ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
ข้อค าถาม I21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน 

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง 
มากน้อยเพียงใด 

3.55% 5.01% 46.53% 44.91% 77.74 

11 ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
ข้อค าถาม I24 หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้

ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

1.79% 8.12% 45.13% 44.97% 77.88 

12 ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
ข้อค าถาม I28 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริตใน

หน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 
    

77.97 

 

 เผ้าระวังการทุจริต 3.15% 7.26% 41.48% 48.11% 78.29 

 ตรวจสอบการทุจริต 3.63% 7.26% 40.06% 49.05% 78.29 

 ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต 4.11% 8.86% 38.29% 48.73% 77.31 

13 ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
ข้อค าถาม I29 หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่าย

ตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการ
ท างาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

2.36% 7.09% 41.57% 48.98% 79.17 
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ที่ ข้อค าถาม/หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

14 ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
ข้อค าถาม I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการ แก่ผู้มา

ติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่า
เทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

2.36% 7.09% 41.57% 48.98% 79.17 

15 ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
ข้อค าถาม I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 

ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 
    79.81 

 มุ่งผลส าเร็จของงาน 0.59% 2.38% 39.55% 57.48% 84.76 

 ให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว 1.07% 5.72% 51.97% 41.24% 77.95 

 พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกดิจากตนเอง 1.31% 7.37% 51.61% 39.71% 76.72 

16 ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
ข้อค าถาม I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้

ที่มาติดต่อ  ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
    

80.12 

 

 เป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด 4.90% 0.70% 39.98% 54.43% 81.44 

 เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 2.18% 3.15% 51.27% 43.39% 78.79 

17 ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
ข้อค าถาม I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงประเด็น

ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
    

81.91 

 

 คุ้มค่า 0.61% 5.68% 40.09% 53.61% 82.35 

 ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ต้ังไว้ 1.08% 4.48% 43.74% 50.70% 81.48 

18 ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
ข้อค าถาม I26 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่ 

    83.23 

 ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงานให้มปีระสิทธภิาพ 

มี 
79.69% 

ไม่มี 
20.31% 

- - 79.69 

19 ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
ข้อค าถาม I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความส าคัญ กับการ

ต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด 

0.95% 3.94% 35.17% 59.94% 84.8 

 
จากการวิเคราะห์ผลคะแนน ที่ได้รับการประเมินแล้วพบว่า มีตัวชี้วัดที่คะแนนต่ ากว่า ร้อยละ 85  คือ 

EIT จ านวน 5 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ (2) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
(3) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต (4)  ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ (5) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

1. ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  ประกอบด้วย  ประเด็นของ (1) ความสะดวกของ
ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไปใช้ปฏิบัติงาน (2) การรับรู้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง (3) การขออนุญาตอย่างถูกต้องในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ (4) การ
ก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการเพ่ือป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม 
หรือพวกพ้อง  
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2. ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ  ประกอบด้วย ประเด็นของ (1) การรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน (2) การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ โดยสอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน (3) การใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงคุ้มค่า ไม่บิดเบือน
วัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีตั้งไว้  

 
3. ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ประกอบด้วย ประเด็นของ (1) การด าเนินการหากพบ

เห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงาน โดยสามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก สามารถ
ติดตามผลการร้องเรียนได้ มั่นใจว่าจะมีการด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มี
ผลกระทบต่อตนเอง (2) การแก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน (3) การด าเนินการต่อการทุจริตในหน่วยงาน
โดยเผ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบการทุจริต ลงโทษทางวินัยเมื่อมีการทุจริต (4) การน าผลการตรวจสอบของ
ฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน    
(5) การด าเนินการทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ (6) การให้
ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

4. ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ ประกอบด้วย ประเด็นของ (1) การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา (2) ความถูกต้องในการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงาน (3) ความเป็นธรรมในการได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชา 

5. ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วย ประเด็นของ (1) การปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้
มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน (2) พฤติกรรมในการปฏิบัติงานโดย
การมุ่งผลส าเร็จของงาน ให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว พร้อมรับผิดชอบหากความผิดพลาดเกิด
จากตนเอง (3) การปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อเป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด เป็นไปตามระยะเวลา
ที่ก าหนด 

จากผลการประเมินของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน 
ป.ป.ช.) ได้มขี้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป ดังนี้ 

1. การปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการให้บริการ
อย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการได้โดยง่าย 
สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งก าหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณา
ให้คุณ ให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ  

2. การใช้งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน ตลอดจนการจัดท า
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ าเสมอ  

3. การใช้อ านาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล จัดท ารายละเอียดของต าแหน่งงาน (job description) 
และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 



 

14 | ห น้ า  

 

4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดท าคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบการก ากับดูแล
และตดิตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด  

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานเพ่ือประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม มีจิต
สาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถ โดยจัดท ามาตรการการป้องกันและมีระบบการ
ติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการท างานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก  
ที่ส าคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้
ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

2.2 ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

จากผลการวิเคราะห์ผลการประเมิน รวมถึงข้อเสนอแนะจากส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ในการจัดท ามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยในปีต่อไป มีข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การรายงานผล 

1. มาตรการปรับปรุงและพัฒนาการท างาน 
1.1 การขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สิน

ของมหาวิทยาลัย 
1.1.1 ปรับปรุงจัดท าคู่มือ ขั้นตอน
การขออนุญาตยืมทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย ให้มีความสะดวกใน
การขอใช้บริการมากยิ่งข้ึน  

- กองบริหารจัดการกลาง 
- กองบริหารงานส่วนงาน 
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 1.1.2 สร้างระบบการก ากับดูแลและ
ติ ด ต ามตร วจสอบกา รยื ม - คื น 
ทรัพย์สิน และการลงโทษอย่าง
เคร่งครัด   

- กองบริหารจัดการกลาง 
- กองบริหารงานส่วนงาน 
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1.2 การบริหารงานด้วยความเป็น
ธรรมของผู้บริหาร 

1.2.1 ปรับปรุง หลักเกณฑ์ วิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้มี
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ แสดงให้
มี เห็นถึงความเป็นธรรมไม่ เลือก
ปฏิบัติ 

- กองทรัพยากรบุคคล 
- กองบริหารงานส่วนงาน 
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 1.2.2 จัดท า/ปรับปรุง แนวทางการ
คัดเลือกบุคลากรในกิจกรรมต่าง ๆ 
ของหน่วยงาน แสดงให้เห็นถึงความ
เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ 

- กองทรัพยากรบุคคล 
- กองบริหารงานส่วนงาน 
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มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การรายงานผล 

2. มาตรการปรับปรุงคุณภาพการด าเนินงาน 
   2.1 ปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงาน
การให้บริการให้โปร่งใส เป็นไปตาม
ขั้ น ต อ น / ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่ ก า ห น ด 
ตลอดจน การให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ
อย่างเท่าเทียมกัน 

2.1.1 แจ้งให้ทุกส่วนงาน/หน่วยงาน 
ตระหนักถึงการให้บริการ ให้ปฏิบัติ
ตามขั้นตอน ระยะเวลาที่ก าหนด 
และปฏิบัติกับผู้ที่มาติดต่ออย่างเท่า
เทียมกัน 

 - กองยุทธศาสตร ์
 - กองบริหารงานส่วนงาน 
 - กองสือ่สารองคก์ร 
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2 .1 .2  ส่ ง เสริมจิ ตส านึ กในการ
ให้ บริ ก า ร ให้ กั บ เ จ้ าหน้ าที่ ขอ ง
หน่วยงาน 

- กองบริหารงานส่วนงาน 
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3. มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการสื่อสาร 
3.1 สร้างการรับรู้ให้กับบุคลากร

เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ 

3.1.1 การเพิ่มช่องทางการสื่อสาร
แผนการใช้จ่ายงบประมาณและการ
เบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย
และส่วนงานทางเว็บไซต์  

 - กองสื่อสารองค์กร 
 - กองยุทธศาสตร์ 
 - กองบริหารงานส่วนงาน 
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3.2 การสื่อสารขั้นตอน แนวปฏิบตัิ
ในการใช้/การยืมทรัพย์สินของทาง
ราชการให้ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสยีภายใน
รับทราบมากขึ้น 

3.2 .1 เพิ่ ม ช่องทางการสื่ อสาร
ขั้นตอนการขออนุญาตยืมทรัพย์สิน
แ น วป ฏิ บั ติ ใ น ก า ร ใ ช้ / ก า ร ยื ม
ท รั พ ย์ สิ น ท า ง ร า ช ก า ร ข อ ง
มหาวิทยาลัย  

 - กองบริหารจัดการกลาง 
 - กองบริหารงานคณะ/

ส่วนงาน 
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 3 .2 . 2  ให้ ส่ วนงาน/หน่ วย ง าน 
เผยแพร่ ขั้นตอนและแนวปฏิบัติใน
การใช้/การยืมทรัพย์สินของทาง
ราชการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
รับทราบมากขึ้น 

 - กองบริหารจัดการกลาง 
 - กองบริหารงานคณะ/

ส่วนงาน 
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3.3 สื่อสารวิธีการ แนวทาง การ
ด าเนินการ แก้ปญัหาการทุจริต และ
การจัดการการทุจริต 

3.3 .1 เพิ่ มข่องทางการสื่ อสาร 
แนวทาง การด าเนินการ แก้ปัญหา
การทุจริต และการจัดการการทุจริต 
ให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยรับทราบ
มากยิ่งข้ึน 

- กองสื่อสารองค์กร 
- กองคลัง 
- กองตรวจสอบภายใน 
- กองบริหารงานคณะ/

ส่วนงาน 
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 3.3.2 เพิ่มช่องทางการสื่อสารแนว
ป ฏิ บั ติ ข อ ง ผู้ บ ริ ห า ร ใ น ก า ร
บริหารงานด้วยความเป็นธรรม เช่น 
การประเมินผผลการปฏิบัติงาน การ
มอบหมายการปฏิบัติ ง าน การ
คัดเลือกบุคลากรในกิจกรรมต่าง ๆ  

- กองทรัพยากรบุคคล 
- กองบริหารงานคณะ/
ส่วนงาน 
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