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ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 

 
 

มหำวทิยำลยัอบุลรำชธำนี 

รายงานการวเิคราะหผ์ลการประเมนิคุณธรรมและ
ความโปรง่ใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครฐั  
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ค าน า 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด า เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 

Transparency Assessment - ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ
กลุ่มเป้าหมาย ได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าข้อมูลผลการประเมิน รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม เพ่ือแสดงให้เห็นถึง
ความพยายามของหน่วยงานภาครัฐ ในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้ง
สะท้องถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ฉบับนี้ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 
ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่  (2) การใช้งบประมาณ (3) การใช้อ านาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) 
การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพการด าเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการท างาน 
(9) การเปิดเผยข้อมูล และ (10) การป้องกันการทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(Internal) การรับรู้ของรับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานใน
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

เพ่ือเป็นการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ซึ่งก าหนดให้ได้ร้อยละ 80 ของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินจะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป 
ภายในปี พ.ศ. 2565 จึงได้ด าเนินการวิเคราะห์ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานเพ่ือเป็นการ
ยกระดับการด าเนินงานในด้านคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงานในปีต่อไป 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกัน
ขับเคลื่อนการด าเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการส าคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกใน
การป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการ
ยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผล
คะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 
 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
มีนาคม 2565 
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สารบญั 
หน้า 

ค าน า ข 
สารบัญ ค 
สารบัญตาราง ง 
สารบัญรูปภาพ จ 
ส่วนที่ 1  กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ 

(ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1 

ส่วนที่ 2  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2 

ส่วนที่ 3  การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

5 

o ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ย้อนหลัง 3 ปี  

5 

o ผลการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT) ย้อนหลัง 3 ปี  

6 

o ผลการประเมินความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT) ย้อนหลัง 3 ปี  

18 

o ผลการประเมินความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT) ย้อนหลัง 3 ปี 

20 

o ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส จ าแนกตามดัชนีของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

22 

o การด าเนินงาน ข้อจ ากัดและแนวทางในการปรับปรุงมาตรการภายในเพ่ือ
ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

27 

o ปฏิทินการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 38 
บรรณานุกรม 40 
คณะผู้จัดท า 41 
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สารบญัตาราง 
หน้า 

ตารางที่ 1  กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ 
(ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

1 

ตารางท่ี 2  เกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 

1 

ตารางท่ี 3  คะแนนประเมินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 3 
ตารางท่ี 4  เปรียบเทียบผลการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 4 
ตารางที่ 5  ตารางเปรียบเทียบคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ย้อนหลัง 3 ปี 
7 

ตารางท่ี 6  ตารางเปรียบเทียบร้อยละการประเมินความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  18 
ตารางที่ 7 ผลการประเมินความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and 

Transparency Assessment : EIT) ย้อนหลัง 3 ปี 
20 

ตารางท่ี 8 คะแนนแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 22 
ตารางท่ี 9 คะแนนแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)    23 
ตารางท่ี 10 ผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนจากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 24 
ตารางท่ี 11 ผลการวิเคราะห์ระดับคะแนน (EIT) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 25 
ตารางท่ี 12 ผลการวิเคราะห์ระดับคะแนน (EIT) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 25 
ตารางท่ี 13 ผลการวิเคราะห์ระดับคะแนน (EIT) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 26 
ตารางท่ี 14 ข้อจ ากัดและแนวทางในการปรับปรุงมาตรการภายในเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริม

คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
28 
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สารบญัรูปภาพ 
หน้า 

รูปภาพที่ 1   ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2 

รูปภาพที่ 2  รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

3 

รูปภาพที่ 3  แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-
2564 

4 

รูปภาพที่ 4  แผนภูมิแสดงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

5 

รูปภาพที่ 5  ปฏิทินการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 39 
 

 

 

 



ส่วนที่ 1 กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนนิงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
1. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ( ITA) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 ประกอบด้วย 10 ตัวชี้วัด โดยประกอบด้วยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 3 เครื่องมือ 
โดยสรุป รายละเอียดตารางที่ 1  
ตารางที่ 1 กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ( ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

เครื่องมือในการประเมิน ตัวช้ีวัด น้ าหนัก 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียภายใน (IIT) 
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 

ร้อยละ 30 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 
ร้อยละ 30 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล

สาธารณะ (OIT) 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 

ร้อยละ 40 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 

2. ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน ITA ในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับ
ระดับผลการประเมิน โดยจ าแนกออกเป็น 7 ระดับ รายละเอียดตารางที่ 2  

ตารางท่ี 2 เกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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 

 
 

 



2 
 

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

********************************* 
 

ตามที่คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้จัดการแถลงข่าวและประกาศผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 นั้น 

บัดนี้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้เสร็จสิ้นแล้ว  

ผลการประเมิน ITA 2564 ในภาพรวมระดับประเทศ พบว่ามีผลคะแนนเฉลี่ย 81.25 คะแนน ซึ่งสูงขึ้นกว่าปี
ที่ผ่านมา 13.35 คะแนน และเมื่อพิจารณาตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งได้ก าหนดค่าเป้าหมายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้ว่า หน่วยงาน
ภาครัฐจะต้องมีคะแนน ITA 85 คะแนนขึ้นไป เป็นจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด 
หรือราว 5,395 แห่ง ผลปรากฏพบว่ามีหน่วยงานบรรลุค่าเป้าหมาย จ านวน 4,146 หน่วยงาน หรือคิดเป็น 
49.95% สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 36.76% 

โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 89.96 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานระดับ A และอยู่ในล าดับที่ 42 จากจ านวนทั้งหมด 83 หน่วยงานประเภทสถาบันอุดมศึกษา  
รายละเอียดรูปภาพที่ 1  

 
รูปภาพที่ 1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ตารางท่ี 3 คะแนนประเมินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คะแนนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (คะแนน)  89.96 

ระดับผลการประเมิน  A 
ล าดับ ตัวช้ีวัด  คะแนน 

1 การปฏิบัติหน้าที่ 

IIT 

91.55 
2 การใช้งบประมาณ 85.99 
3 การใช้อ านาจ 88.94 
4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 83.22 
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 85.97 
6 คุณภาพการด าเนินงาน  79.77 
7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร EIT 82.50 
8 การปรับปรุงระบบการท างาน  75.89 
 9 การเปิดเผยข้อมูล 

OIT 
100.00 

10 การป้องกันการทุจริต 100.00 

     
คะแนนสูงสุด (คะแนน)  คะแนนต่ าสุด (คะแนน) 

100  75.89 
 

 
รูปภาพที่ 2 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

การปฏิบัติหน้าที่ 91.55

การใช้งบประมาณ 85.99

การใช้อ านาจ 88.94

การใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 83.22

การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
85.97

คุณภาพการด าเนินงาน 
79.77

ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
82.50

การปรับปรุงระบบการ
ท างาน 75.89

การเปิดเผยข้อมูล 100

การป้องกันการทุจริต 100

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบผลการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
  ปี งปม. 2562 ปี งปม. 2563 ปี งปม. 2564   
ภาพรวม  

คะแนนเฉลีย่รวม 87.65 82.12 89.96  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.00 0.00 7.98  
คะแนนสูงสดุ 100.00 95.57 100.00  
คะแนนต่ าสุด 72.76 50.00 75.89  

รายตัวชี้วัด  
การปฏิบัตหิน้าท่ี 88.62 87.87 91.55  

IIT 
การใช้งบประมาณ 79.92 79.63 85.99  
การใช้อ านาจ 83.63 83.64 88.94  
การใช้ทรัพย์สินของราชการ 77.80 78.62 83.22  
การแก้ไขปัญหาคอรร์ัปชัน 77.64 78.94 85.97  
คุณภาพการด าเนินงาน 82.10 93.76 79.77  

EIT ประสิทธิภาพการสื่อสาร 72.76 95.57 82.50  
การปรับปรุงระบบการท างาน 77.05 95.47 75.89  
การเปิดเผยข้อมลู 100.00 95.56 100.00  

OIT 
การป้องกันทุจริต 100.00 50.00 100.00  

 

 
รูปภาพที่ 3 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
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ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลจากขอบเขตด้านเนื้อหาในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 ประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 5 หัวข้อ 
ดังนี้  

1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี 
ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2562-2564)  

2. ผลการประเมินการ เปิด เผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) ย้อนหลัง 3 ปี (2562-2564)  

3. ผลการประเมินความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) ย้อนหลัง 3 ปี (2562-2564)  

4. ผลการประเมินความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) ย้อนหลัง 3 ปี (2562-2564)  

5. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส จ าแนกตามดัชนีของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2562-2564) 

 
รูปภาพที่ 4 แผนภูมิแสดงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

75

80

85

90 87.65

82.12

89.96

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
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จากแผนภาพที่ 4 แผนภูมิแสดงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 พบว่า ผลการประเมินฯ มีคะแนนไม่สม่ าเสมอ กล่าวคือ ในปี 2562 
ร้อยละ 87.65 ปี 2563 ร้อยละ 82.12 และ ปี 2564 ร้อยละ 89.96 ตามล าดับ 

2. ผลกา รปร ะ เ มินแ บบก า ร เ ปิ ด เ ผ ยข้ อ มู ล สา ธ า ร ณะ  ( Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT) ย้อนหลัง 3 ปี (2562-2564)  

2.1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยา ลัย
อุบลราชธานี ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2562 - 2564)  

กองแผนงาน ได้น าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2562-2564) รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 5 
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ตารางท่ี 5 ตารางเปรียบเทียบคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ย้อนหลัง 3 ปี  
ล าดับ ปี 2562 คะแนน ปี 2563 คะแนน ปี 2564 คะแนน 

1 O1 ข้อมูลการแบ่ งส่ วนงานภายในของ 
หน่วยงาน เช่น ส านัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน 
กลุ่ม เป็นต้น 

100 O1 โครงสร้าง 100 O1 โครงสร้าง 100 

2 O2 ข้อมูล ชื่อ–นามสกุล และต าแหน่งของ
ผู้บริหารสูงสุดและรอง ผู้บริหารสูงสุด 

100 O2 ข้อมูลผู้บริหาร 0 O2 ข้อมูลผู้บริหาร 100 

3 O3 ข้อมูลเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่หรือ ภารกิจ
ของหน่วยงาน ตามที่กฎหมายก าหนด 

100 O3 อ านาจหน้าที่ 100 O3 อ านาจหน้าที่ 100 

4 O4 ข้อมูลเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน ซึ่งมีระยะของแผน
มากกว่า 1 ปี พร้อมรายละเอียด ทั้งนี้จะต้อง
ครอบคลุม ปี พ.ศ. 2562 

100 O4 แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ห รื อ
แผนพัฒนาหน่วยงาน 

100 O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา 
หน่วยงาน 

100 

5 O5 ข้อมูลการติดต่อกับหน่วยงาน อย่างน้อย
จะต้องประกอบด้วย 1) ที่ อยู่ 2) หมายเลข
โทรศัพท์ 3) หมายเลขโทรสาร 4 แผนที่ตั้ง 5) 
ที่ อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E–Mail) 

100 O5 ข้อมูลการติดต่อ 100 O5 ข้อมูลการติดต่อ 100 

6 O6 ข้อมูลกฎหมายต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงาน เช่น พระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ ประกาศ 
ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น 

100 O6 กฎหมายที่เก่ียวข้อง 100 O6 กฎหมายที่เก่ียวข้อง 100 

7 O7 ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการ
ด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ หรือภารกิจของ
หน่วยงานตามที่ กฎหมายก าหนด ทั้ งนี้  
จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 

100 O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 100 O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 100 

8 O8 ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียสามารถสอบถามข้อมูลหรือข้อกังวล

100 O8 Q&A 0 O8 Q&A 100 
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ล าดับ ปี 2562 คะแนน ปี 2563 คะแนน ปี 2564 คะแนน 
สงสัยและหน่วยงานสามารถตอบข้อสอบถาม
หรือสื่อสารโต้ตอบกันได้ โดยจะต้องเป็นช่อง
ทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

9 O9 ช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของ หน่วยงาน เช่น Facebook, 
Twitter, Instagram หรือ Line เป็นต้น โดย
จะต้องเป็นช่องทางผ่านทาง เว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

100 O9 Social Network 100 O9 Social Network 100 

10 O10 ข้อมูลแผนด าเนินงานประจ าปี ของ
หน่วยงานพร้อมรายละเอียด ทั้งนี้จะต้องเป็น
ข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 

100 O10 แผนด าเนินงานประจ าปี 100 O10 แผนด าเนินงานประจ าปี 100 

11 O11 ข้อมูลที่แสดงว่าหน่วยงานมีการ ก ากับ
ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน
ด าเนินงานประจ าปี  รอบ 6 เดือน ทั้งนี้  
จะต้องเป็นข้อมูล ของปี พ.ศ. 2562 

100 O11 รายงานการก ากับติดตามการ 
ด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน 

100 O11 รายงานการก ากับติดตามการ 
ด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน 

100 

12 O12 ข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานตามแผน
ด าเนินงานประจ าปี ทั้งนี้อย่างน้อยจะต้องมี
ข้อมูลของปี พ.ศ. 2561 

100 O12 รายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 

100 O12 ร า ย ง านผลกา ร ด า เ นิ น ง าน
ประจ าปี 

100 

13 O13 ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมรายละเอียด 

100 O13 คู่ มื อ ห รื อ ม า ต ร ฐ า น ก า ร
ปฏิบัติงาน 

100 O13 คู่ มื อ ห รื อ ม า ต ร ฐ า น ก า ร
ปฏิบัติงาน 

100 

14 O14 ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการ
ให้บริการตามอ านาจ หน้าที่หรือภารกิจของ
หน่วยงาน ตามที่กฎหมายก าหนดพร้อม 
รายละเอียด 

100 O14 คู่ มื อ ห รื อ ม า ต ร ฐ า น ก า ร
ให้บริการ 

100 O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 100 

15 O15 ข้อมูลสถิติการให้บริการตามอ านาจ
หน้าที่ หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่

100 O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 100 O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 100 
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ล าดับ ปี 2562 คะแนน ปี 2563 คะแนน ปี 2564 คะแนน 
กฎหมายก าหนด ทั้งนี้จะต้องเป็นข้อมูลของปี 
พ.ศ. 2562 

16 O16 ข้อมูลสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจ
การให้บริการตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจ
ของหน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด ทั้งนี้ 
อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561 

100 O16 รายงานผลการส ารวจความ
พึงพอใจการให้บริการ 

100 O16 รายงานผลการส ารวจความพึง
พอใจการให้บริการ 

100 

17 O17 ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียสามารถขอรับบริการตามอ านาจ
หน้าที่ หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่
กฎหมายก าหนด โดยจะต้องเป็นช่องทางผา่น
ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

100 O17 E–Service 100 O17 E–Service 100 

18 O18 ข้อมูลแผนการใช้จ่ ายงบประมาณ 
ประจ าปีพร้อมรายละเอียด ทั้งนี้จะต้องเป็น
ข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 

100 O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี 

100 O18 แผนการใช้จ่ าย งบประมาณ
ประจ าปี 

100 

19 O19 ข้อมูลการก ากับติดตามการใช้ จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานตามแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปีรอบ 6 เดือน ทั้งนี้ 
จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 

100 O19 รายงานการก ากับติดตาม การ
ใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี รอบ 6 
เดือน 
 

100 O19 รายงานการก ากับติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปี รอบ 6 เดือน 
 

100 

20 O20 ข้อมูลสรุปการใช้จ่าย งบประมาณตาม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณทั้งนี้อย่างน้อย
จะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561 

100 O20 ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณประจ าปี 

100 O20 ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณประจ าปี 

100 

21 O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการ
จัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องด าเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้  
จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 

100 O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ 
แผนการจัดหาพัสดุ 

100 O21 แ ผ น ก า ร จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง หรื อ 
แผนการจัดหาพัสดุ 

100 
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ล าดับ ปี 2562 คะแนน ปี 2563 คะแนน ปี 2564 คะแนน 
22 O22 ประกาศตามที่ หน่ ว ย ง าน จะต้ อง

ด าเนินการตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อ
จัดจ้าง เป็นต้น ทั้งนี้จะต้องเป็นข้อมูลของปี 
พ.ศ. 2562 

100 O22 ประกาศต่าง ๆเกี่ยวกับการ
จัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

100 O22 ประกาศต่าง ๆเก่ียวกับการจัดซื้อ 
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

100 

23 O23 สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ตามแบบ 
สขร.1 ทั้งนี้จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 
2562 

100 O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ 
การจัดหาพัสดุรายเดือน 

100 O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ 
การจัดหาพัสดุรายเดือน 

100 

24 O24 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุประจ าปี ทั้งนี้อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูล
ของปี พ.ศ. 2561 

100 O24 รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประจ าปี 

100 O24 รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือ 
การจัดหาพัสดุประจ าปี 

100 

25 O25 นโยบายหรือทิศทางของหน่วยงาน
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความ
โปร่งใส สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจ 
ของหน่วยงานและทิศทางการปฏิรูป ประเทศ 

100 O25 นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

100 O25 นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

100 

26 O26 หน่ ว ย ง านมี ก า รด า เ นิ น ก า ร ต า ม 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น 
การวางแผนก าลังคน การสรรหาคนดีคนเก่ง
เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การ 
พัฒนาบุคลากร การพัฒนาคุณภาพชีวิต การ
บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผล
การปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและ
รักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น 
ทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม กฎระเบียบและข้อบังคบั
ที่เก่ียวข้อง 

100 O26 การด าเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

100 O26 การด าเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

100 
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ล าดับ ปี 2562 คะแนน ปี 2563 คะแนน ปี 2564 คะแนน 
27 O27 หน่วยงานมีการก าหนด หลักเกณฑ์การ

บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไป
ตามกฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง
บุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้าง
ขวัญก าลังใจ 

100 O27 หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

100 O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

100 

28 O28 หน่วยงานมีการประเมินผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล และจัดท าเป็น
รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 

100 O28 รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี 

100 O28 รายงานผลการบริหารและพฒันา
ทรัพยากรบุคคลประจ าปี 

100 

29 O29 แ น ว ป ฏิ บั ติ ห รื อ เ นื้ อ ห า เ กี่ ย ว กั บ 
รายละเอียดการจัดการต่อเรื่องร้องเรียนที่
เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ใน
หน่วยงาน 

100 O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 

100 O29 แนวปฏิบั ติ การจั ดกา ร เ รื่ อ ง
ร้องเรียนการทุจริต 

100 

30 O30 ส่วนที่ผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดย
จะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของ 
หน่วยงาน 

100 O30 ช่องทางแจ้งเร่ืองร้องเรียนการ
ทุจริต 

100 O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต 

100 

31 O31 สรุปจ านวนและประเภทเรื่องร้องเรียน
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ทั้งนี้ 
อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561 

100 O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน 
การทุจริตประจ าปี 

100 O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตประจ าปี 

100 

32 O32 ส่วนที่ผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียสามารถให้ความคิดเห็นหรือ

100 O32 ช่ อ งท า งก า ร รั บฟั ง ความ
คิดเห็น 

100 O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 100 
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ล าดับ ปี 2562 คะแนน ปี 2563 คะแนน ปี 2564 คะแนน 
ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

33 O33 การด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึง
การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วน
ร่ วมในการด า เนินงานตามภารกิจ ของ 
หน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผนร่วมด าเนินการ 
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือร่วมติดตาม
ประเมินผล เป็นต้น ทั้งนี้จะต้องเป็นข้อมูล
ของปี พ.ศ. 2562 

100 O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมี
ส่วนร่วม 

100 O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วน
ร่วม 

100 

34 O34 การแสดงเจตนารมณ์หรือค ามั่นของ
ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันว่าจะปฏิบัติหน้าที่
และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต 
โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล 

100 O34 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 100 O34 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 100 

35 O35 การด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึง
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน 
ในการให้ ความส าคัญกับการปรับปรุงพัฒนา 
หน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส ทั้งนี้ 
จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 

100 O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 100 O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 100 

36 O36 กา รป ระ เมิ นคว าม เ สี่ ย ง ของกา ร 
ด า เนินงานหรือการปฏิบั ติหน้าที่ที่ อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกัน
ระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน ์
ส่วนรวมของหน่วยงาน ทั้งนี้จะต้องเป็นข้อมลู
ของปี พ.ศ. 2562 

100 O36 การประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตประจ าปี 

100 O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปี 

100 



13 
 

ล าดับ ปี 2562 คะแนน ปี 2563 คะแนน ปี 2564 คะแนน 
37 O37 การด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึง

การจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานใน
กรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิด 
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ทั้งนี้ 
จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 

100 O37 การด าเนินการเพื่ อจัดการ 
ความเสี่ยงการทุจริต 

100 O37 การด าเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริต 

100 

38 O38 การด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานมีทัศนคติ  ค่านิยม ในการ
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้จะต้อง
เป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 

100 O38 การเสริมสร้ า ง วัฒนธรรม
องค์กร 

100 O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 100 

39 O39 ข้อมูลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจ าปี พร้อมรายละเอียดทั้งนี้จะต้องเป็น
ข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 

100 O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตประจ าปี 

100 O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ประจ าปี 

100 

40 O40 ข้อมูลการก ากับติดตามการด าเนินการ 
ตามแผนป้องกันการทุจริตประจ าปี รอบ 6 
เดือน ทั้งนี้จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 
2562 

100 O40 รายงานการก ากับติดตามการ
ด า เ นิ น กา รป้ อ ง กั น กา รทุ จ ริ ต
ประจ าปี รอบ 6 เดือน 

100 O40 รายงานการก ากับติดตามการ
ด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี 
รอบ 6 เดือน 

100 

41 O41 ข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานตามแผน
ป้องกันการทุจริตประจ าปี ทั้งนี้อย่างน้อย
จะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561 

100 O41 รายงานผลการด าเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจ าปี 

100 O41 รายงานผลการด าเนินการปอ้งกนั
การทุจริตประจ าปี 

100 

42 O42 แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การ
ก าหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูล 
ต่อสาธารณะ 

100 O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

0 O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

100 
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ล าดับ ปี 2562 คะแนน ปี 2563 คะแนน ปี 2564 คะแนน 
43 O43 แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การ

ก าหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/
เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

100 O43 การด าเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 

0 O43 การด าเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 

100 

44 O44 แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การ
ก าหนดขั้ นตอนวิ ธี การและส่ วน งาน/
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ ส่งเสริมความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ 

100     

45 O45 แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การ
ก าหนดขั้ น ตอนวิ ธี ก า รและส่ วน ง าน /
เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่อง
ร้ อ ง เ รี ย นการทุ จ ริ ตขอ ง เ จ้ าหน้ าที่ ใ น
หน่วยงาน 

100     

46 O46 แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การ
ก าหนดขั้ น ตอนวิ ธี ก า รและส่ วน ง าน /
เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการรับ
สินบน 

100     

47 O47 แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การ
ก าหนดขั้นตอน วิธีการ และ ส่วนงาน/เจ้า
หน้าทีที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ 
ส่วนรวม 

100     

48 O48 แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การ
ก าหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการ

100     
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ล าดับ ปี 2562 คะแนน ปี 2563 คะแนน ปี 2564 คะแนน 
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจใน
การปฏิบัติหน้าที่ 

 รวม 48 ตัวชี้วัด  รวม 43 ตัวชี้วัด  รวม 43 ตัวชี้วัด  
 คะแนนเต็ม 4,800 คะแนนเต็ม 4,300 คะแนนเต็ม 4,300 
 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  4,800 แบบตรวจการ เปิ ด เ ผ ยข้ อมู ล

สาธารณะ  
3,900 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  4,300 

 (OIT) 100% (OIT) 72.78% (OIT) 100% 
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จากตารางที่ 5 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2562 - 2564) พบว่า มหาวิทยาลัยได้คะแนนร้อยละแตกต่างกันทุกปีซึ่ง อาจเป็น
สาเหตุมาจาก ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ส านักงาน ป.ป.ช.) มีการ
เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด เพ่ือให้ครอบคลุมภารกิจของหน่วยงานในการด าเนินงานให้เกิดความโปร่งใสมากขึ้น และ
สามารถตรวจสอบได้ทุกกระบวนการของการด าเนินงาน อีกทั้งได้น าเทคโนโลยีเข้ามาควบคุมในการติดตามท าให้
เกิดความสะดวกท้ังผู้ประเมินและผู้ปฏิบัติงานด้วย โดยสรุปคะแนนได้ดังนี้ 

ปี 2562 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  
(OIT) 

ได้คะแนนร้อยละ 100.00 

ปี 2563 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  
(OIT) 

ได้คะแนนร้อยละ 72.78 ได้ 0 คะแนน 4 ตัวชี้วัด 
ได้แก่  
  - O2 ข้อมูลผู้บริหาร 
  - O8 Q&A  
  - O42 มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความ
โปร่งใส ภายในหน่วยงาน 
  - O43 การด าเนินการตาม มาตรการส่งเสริม
คุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน 

ปี 2564 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  
(OIT) 

ได้คะแนนร้อยละ 100.00 

 
2.2 ตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี  
จากการเปรียบเทียบตัวชี้วัด 3 ปี พบว่า ปี 2562-2564 มีตัวชี้วัดที่ต้องด าเนินงาน 48,43 

และ 43 ตัวชี้วัด ตามล าดับ ทั้งนี้สามารถสรุปรายละเอียดตัวชี้วัดได้ดังนี้ 
2.2.1 ตัวช้ีวัด ปี 2562 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ส านักงาน 
ป.ป.ช. เปลี่ยนชื่อแบบประเมินจากเดิมใช้ชื่อว่า “แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT)” เปลี่ยนเป็น แบบตรวจ
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) มีตัวชี้วัดทั้งหมด 
48 ตัวชี้วัด โดยมีสาระส าคัญ สรุปได้ดังนี้ 

1) ประเด็นการประเมิน  
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ส านักงาน ป.ป.ช. ให้ 

ความส าคัญการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perception Index : CPI) ท าให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน เพ่ิมตัวชี้วัดมากขึ้น 
โดยจ าแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การปฏิบัติหน้าที่ 2) การใช้งบประมาณ 3) การใช้อ านาจ 4) การใช้
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ทรัพย์สินของราชการ 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 6) คุณภาพการด าเนินงาน 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 8) การ
ปรับปรุงระบบการท างาน 9) การเปิดเผยข้อมูล และ 10) การป้องกันการทุจริต 

2) คะแนนแบบตรวจการประเมิน  
คะแนนแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 

Transparency Assessment : OIT) ได้คะแนนร้อยละ 100 รวม 4,800 คะแนน มหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการได้
บรรลุเป้าหมายทั้งหมด 48 ตัวชี้วัด ได้คะแนน 4,800 คะแนน 

2.2.2 ตัวช้ีวัด ปี 2563 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ส านักงาน 

ป.ป.ช. ใช้แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : 
OIT) มีตัวชี้วัดทั้งหมด 43 ตัวชี้วัด โดยมีสาระส าคัญ สรุปได้ดังนี้ 

1) ประเด็นการประเมิน 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ส านักงาน ป.ป.ช. ยังคง

ใช้เกณฑ์การประเมินเช่นเดียวกับปี 2562 โดยจ าแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การปฏิบัติหน้าที่ 2) การใช้
งบประมาณ 3) การใช้อ านาจ 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 6) คุณภาพการ
ด าเนินงาน 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 8) การปรับปรุงระบบการท างาน 9) การเปิดเผยข้อมูล และ 10) การ
ป้องกันการทุจริต และได้รวมตัวชี้วัดที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ท าให้การประเมินชัดเจนมากขึ้น โดยลดตัวชี้วัดลง 5 
ตัวชี้วัดจากปี 2562 คงเหลือ 43 ตัวชี้วัด 

2) คะแนนแบบตรวจการประเมิน 
คะแนนแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 

Transparency Assessment : OIT) ได้คะแนนร้อยละ 72.78 รวม 4,300 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 39 ตัวชี้วัด ได้
คะแนน 3,900 คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 4 ตัวชี้วัด รวม 400 คะแนน 

3) ผลการประเมิน 
จากการศึกษาผลการประเมิน พบว่า มีตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 4 ตัวชี้วัด 

เนื่องจากส านักงาน ป.ป.ช. ไม่พบหลักฐานการประเมิน ได้แก่ 
3.1) O2 ข้อมูลผู้บริหาร ซ่ึงองคป์ระกอบข้อมูลของผู้บริหารไม่ครบถ้วน ทั้งชื่อ 

-นามสกุล ต าแหนง รูปภาพและชองทางการติดตอ 
3.2) O8 Q&A มหาวิทยาลัยฯ ไม่แสดงชองทางที่บุคคลภายนอกสามารถ

สอบถาม ข้อมูลและหน่วยงานตอบขอค าถามท่ีชัดเจน โดยอาจอยูในรูปแบบกลองข้อความ/web broad 
3.3) O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน 

ไม่ไดแ้สดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในป พ.ศ.
2562 
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3.4) O43 การด าเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส
ภายใน หน่วยงาน ไม่ได้แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพ่ือสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายใน
หน่วยงาน ป 2563 ที่ชัดเจน และสอดคลองกับ ขอ O42 

2.2.3 ตัวช้ีวัด ปี 2564 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ส านักงาน 

ป.ป.ช. ใช้แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : 
OIT) มีตัวชี้วัดทั้งหมด 43 ตัวชี้วัด โดยมีสาระส าคัญ สรุปได้ดังนี้ 

1) ประเด็นการประเมิน 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ส านักงาน ป.ป.ช. ยังคง

ใช้เกณฑ์การประเมินเช่นเดียวกับปี 2563 โดยจ าแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การปฏิบัติหน้าที่ 2) การใช้
งบประมาณ 3) การใช้อ านาจ 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 6) คุณภาพการ
ด าเนินงาน 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 8) การปรับปรุงระบบการท างาน 9) การเปิดเผยข้อมูล และ 10) การ
ป้องกันการทุจริต 

1.1) คะแนนแบบตรวจการประเมิน 
คะแนนแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity 

and Transparency Assessment : OIT) ได้คะแนนร้อยละ 100 รวม 4,300 คะแนน มหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการ 
ได้บรรลุเป้าหมายทั้งหมด 43 ตัวชี้วัด ได้คะแนน 4,300 คะแนน 

 
3. ผลการประเมินความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 

Assessment : IIT) ย้อนหลัง 3 ปี (2562-2564) 
การวัดผลการประเมินความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) โดยการเปรียบเทียบรอบ 3 ปี 

ระหว่างปี 2562 – 2564 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฎตามตารางท่ี 6 
 
ตารางท่ี 6 ตารางเปรียบเทียบร้อยละการประเมินความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) (รอบ 3 ปี 2562 – 2564) 

ตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส 

ร้อยละการประเมินความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน (IIT) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
การปฏิบัติหน้าที่ 88.62 87.87 91.55 
การใช้งบประมาณ 79.92 79.63 85.99 
การใช้อ านาจ 83.63 83.64 88.94 
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 77.80 78.62 83.22 
การแก้ไขปัญหาการทุจริต 77.64 78.94 85.97 

รวม 81.52 81.74 87.13 
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 จากตารางที่ 6 พบว่า คะแนนร้อยละการส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) รอบ 3 ปี 
2562 – 2564 ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 81.52, 81.74 และ 87.13 ตามล าดับ โดยผู้ศึกษาสรุปรายละเอียด 
คะแนน ร้อยละความคิดเห็นข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ดังนี้ 

3.1 คะแนนผลการประเมินความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ปี 2562  
3.1.1 คะแนนประเมินความคิดเห็น 

ความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ได้คะแนนรวม 81.52% มีดัชนีชี้วัดได้ 
คะแนนต่ ากว่า 85% ตามเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การใช้งบประมาณ ได้คะแนนร้อยละ 79.92  
(2) การใช้อ านาจ ได้คะแนนร้อยละ 83.63 (3) การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้คะแนน ร้อยละ 77.80 และ (4) 
การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนร้อยละ 77.64 ตามล าดับ 

3.1.2 ผลการประเมิน  
จากการศึกษาผลการประเมิน พบว่า มีตัวชี้วัดได้คะแนนต่ ากว่า 85% ตามเกณฑ์ 

มาตรฐาน 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
1) การใช้งบประมาณ ได้คะแนนร้อยละ 79.92 อาจสืบเนื่องมาจากบุคลากร ไม่

ทราบ การใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามแผนงบประมาณอย่างคุ้มค่าหรือหรือไม่ และขาดการ
สื่อสารให้บุคลากรได้รับนโยบายการใช้จ่ายงบประมาณ 

2) การใช้อ านาจ ได้คะแนนร้อยละ 83.63 อาจสืบเนื่องมาจากช่อง ทางการ
ร้องเรียนมีน้อย ท าให้เกิดความล่าช้าในการแจ้งเบาะแส อีกทั้งแบบฟอร์มการร้องเรียนให้กรอกข้อมูล โดยมีการ
ระบุตัวตนร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส 

3) การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้คะแนน ร้อยละ 77.80 อาจสืบเนื่องมาจาก
ส่วนงานมีแนวทางการปฏิบัติที่ไม่เหมือนกัน ท าให้บุคลากรเกิดความไม่เข้าใจในขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืม 
ทรัพย์สินไปใช้ปฏิบัติงาน 

4) การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนร้อยละ 77.64 อาจสืบเนื่องมาจาก
บุคลากรยังไม่เข้าใจ เรื่องการมอบหมายงาน การปฏิบัติงาน ขั้นตอนการท างาน ระบบการประเมินผล และการ
คัดเลือกเข้ารับการ อบรม การศึกษา ดูงาน ซึ่งคิดว่าการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชายังไม่โปร่งใสและเป็นธรรม 

3.2 คะแนนผลการประเมินความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ปี 2563  
3.2.1 คะแนนประเมินความคิดเห็น 

ความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ได้คะแนนรวม 81.74% มีดัชนีชี้วัดได้ 
คะแนนต่ ากว่า 85% ตามเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การใช้งบประมาณ ได้คะแนนร้อยละ 79.63  
(2) การใช้อ านาจ ได้คะแนนร้อยละ 83.64 (3) การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้คะแนน ร้อยละ 78.62 และ (4) 
การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนร้อยละ 78.94 ตามล าดับ 
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3.2.2 ผลการประเมิน  
จากการศึกษาผลการประเมิน พบว่า ความคิดเห็นที่ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 85  

มีจ านวน 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ การใช้งบประมาณ การใช้อ านาจ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และ การแก้ไขปัญหา
การทุจริต ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดเดิมในปี 2562 ซึ่งได้คะแนนไม่ถึงร้อยละ 85% ซึ่งอาจสืบเนื่องมาจาก
มหาวิทยาลัยมีการสื่อสาร เผยแพร่เรื่องดังกล่าวไปให้บุคลากรทราบน้อย และไม่ทั่วถึง 

3.3 คะแนนผลการประเมินความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ปี 2564 
3.3.1 คะแนนประเมินความคิดเห็น 

ความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ได้คะแนนรวม 87.13% ความคิดเห็นที่
ได้ คะแนนเกินกว่าร้อยละ 85% ตามเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการด าเนินในปี 2563 ที่มหาวิทยาลัย
ได้ท าความเข้าใจและสื่อสารให้กับบุคคลากรภายในได้รับทราบแนวทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่าง
ชัดเจน ในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ งบประมาณ การใช้อ านาจ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และการแก้ไข
ปัญหา ทุจริต จึงท าให้คะแนนในส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) เพ่ิมขึ้นจากปี 2563 โดยมีตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนร้อยละ 91.55 การใช้งบประมาณ ได้คะแนนร้อยละ 85.99 การใช้อ านาจ ได้คะแนนร้อย
ละ 88.94 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนร้อยละ 83.22 และการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนน ร้อยละ 
85.97 ตามล าดับ 

3.3.2 ผลการประเมิน  
จากการศึกษาผลการประเมิน พบว่า ความคิดเห็นที่ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 85 

มีจ านวน 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนน ร้อยละ 83.22 ซึ่งอาจสืบเนื่องมาจาก
มหาวิทยาลัยมีการสื่อสาร เผยแพร่เรื่องดังกล่าวไปให้บุคลากรทราบน้อยและไม่ทั่วถึง 
 

4. ผลกา รปร ะ เ มินความคิ ด เ ห็ นผู้ มี ส่ วน ไ ด้ เ สี ยภ ายนอก  ( External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT) ย้อนหลัง 3 ปี (2562-2564) 

จากข้อมูลผลการประเมินความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) โดยเปรียบเทียบ
รอบ 3 ปี ระหว่างปี 2562 – 2564) มีรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 7 

ตารางที่  7 ผลการประเมินความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) ย้อนหลัง 3 ปี (2562-2564) 

ตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ร้อยละการประเมินความคิดเหน็ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายใน (EIT) 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

คุณภาพการด าเนินงาน 82.10 93.76 79.77 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 72.76 95.57 82.50 
การปรับปรุงระบบการท างาน 77.05 95.47 75.89 

รวม 77.30 94.93 79.39 
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จากตารางที่ 7 สรุปรายละเอียดคะแนนร้อยละความคิดเห็นข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ดังนี้ 

4.1 คะแนนผลการประเมินความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในนอก (EIT) ปี 2562  
4.1.1 คะแนนประเมินความคิดเห็น  

ความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ภาพรวมได้คะแนน 77.30% โดยใน
ปี 2562 มีตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) คุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนนร้อยละ 82.10 (2) ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร ได้คะแนนร้อยละ 72.10 และ (3) การปรับปรุงการท างาน ได้คะแนนร้อยละ 77.05 ตามล าดับ 

4.1.2 ผลการประเมิน  
จากผลคะแนนการประเมิน พบว่า ตัวชี้วัดทั้งหมดในปี 2562 คะแนนต่ ากว่า 85% 

ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากแนวทางการประชาสัมพันธ์/การเปิดเผยข้อมูลในการด าเนินงาน ของมหาวิทยาลัย ไม่
สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ท าให้การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกไม่ทั่วถึง 

 
4.2 คะแนนผลการประเมินความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในนอก (EIT) ปี 2563  

4.2.1 คะแนนประเมินความคิดเห็น 
ความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ภาพรวมได้คะแนน 94.93% ตัวชี้วัด

ที่ใช้ ในการประเมินได้บรรลุเป้าหมาย มีคะแนนเกิน 85% ตามเกณฑ์มาตรฐานทุกตัวชี้วัด ได้แก่ (1) คุณภาพการ
ด าเนินงาน ได้คะแนนร้อยละ 93.76 (2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนร้อยละ 95.57 และ (3) การปรับปรุง
การท างาน ได้คะแนนร้อยละ 95.47 ตามล าดับ   

4.2.2 ผลการประเมิน  
จากผลคะแนนการประเมิน พบว่า มีตัวชี้วัดมีคะแนนเกินร้อยละ 85 ตามเกณฑ์

มาตรฐาน และเกินร้อยละ 90 ทุกตัวชี้วัด ซึ่งอาจเป็นผลต่อเนื่องจากการปรับปรุง/ การด าเนินงานในปี 2563 ที่
มหาวิทยาลัยได้ท าความเข้าใจและสื่อสารให้กับบุคคลากรภายในได้รับทราบแนวทางการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน 

4.3 คะแนนผลการประเมินความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในนอก (EIT) ปี 2564 
4.3.1 คะแนนประเมินความคิดเห็น  

ความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ภาพรวมได้คะแนน 79.30% โดยใน
ปี 2564 มีตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) คุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนนร้อยละ 79.77 (2) ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร ได้คะแนนร้อยละ 82.50 และ (3) การปรับปรุงการท างาน ได้คะแนนร้อยละ 75.89 ตามล าดับ 

4.3.2 ผลการประเมิน  
จากผลคะแนนการประเมิน พบว่า ตัวชี้วัดทั้งหมดในปี 2564 คะแนนต่ ากว่า 85% 

ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากแนวทางการประชาสัมพันธ์/การเปิดเผยข้อมูลในการด าเนินงาน ของมหาวิทยาลัย ไม่
สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ท าให้การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกไม่ทั่วถึง 
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5. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส จ าแนกตามดัชนีของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

5.1 ระดับผลคะแนนแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้คะแนนการประเมินจากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายใน (IIT) อยู่ที่ 87.13 โดยในแต่ละตัวชี้วัดได้คะแนน ดังรายละเอียดตามตารางที่ 8  
ตารางท่ี 8 คะแนนแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

ตัวชี้วัด หัวข้อตัวชี้วัด คะแนน ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่ปรึกษาฯ 
1 การปฏิบัติหนา้ที ่ 91.55 - ส่งเสริมการท างานที่ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็น

หลัก 
- พึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาพฤติกรรมการมุ่งเน้นผลส าเร็จของงาน 
การให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว และความพร้อมรับผิดรับ
ชอบหากความผิดพลาดเกิดจากตนเองของบุคลากรในหน่วยงานของท่าน
มากข้ึน 

2 การใช้งบประมาณ 85.99 - ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการ ใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีของหน่วยงานของท่านมากข้ึน 
- ส่งเสริมให้หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณ โดยเพิ่มการให้สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน 
- เพิ่มกลไกก ากับให้หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึง
ความคุ้มค่า และไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

3 การใช้อ านาจ 88.94 - พัฒนากระบวนการการคัดเลือกผู้เข้ารับ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน 
หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม 
- ส่งเสริมให้มีการมอบหมายงานตามต าแหน่งหน้าที่จาก ผู้บังคับบัญชาอย่าง
เป็นธรรม 
- ส่งเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของ
ผลงานอย่างถูกต้อง 

4 การใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

83.22 - เพิ่มการอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืม
ทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน 
- ส่งเสริมการให้ความรู้เก่ียวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านในการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 
- เพิ่มมาตรการก ากับดูแลและตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อ
ป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 
- เพิ่มการก ากับติดตาม ถ้ามีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้
ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ต้องมีการขออนุญาตอย่าง
ถูกต้อง 

5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 85.97 - สร้างช่องทางการร้องเรียน การติดตามผลการร้องเรียน และสร้างความ
มั่นใจในการจัดการการทุจริต ตลอดจนปกป้องผู้กระท าการร้องเรียน โดย
หากพบการทุจริตในหน่วยงาน 
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ตัวชี้วัด หัวข้อตัวชี้วัด คะแนน ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่ปรึกษาฯ 
- แก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่านอย่างจริงจัง 
- เพิ่มมาตรการส่งเสริมให้หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการเฝ้าระวังการ
ทุจริต ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทางวินัยอย่างจริงจังเมื่อพบการ
ทุจริต 

 
5.2 ระดับผลคะแนนแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้คะแนนการประเมินจากแบบวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก (EIT) อยู่ที่ 79.39 โดยในแต่ละตัวชี้วัดได้คะแนน ดังรายละเอียดตามตารางที่ 9 
ตารางท่ี 9 คะแนนแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

ตัวชี้วัด หัวข้อตัวชี้วัด คะแนน ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่ปรึกษาฯ 
6 คุณภาพการด าเนนิงาน 79.77 - ก ากับติดตามการท างานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานว่ามีการติดต่อ 

ปฏิบัติงาน และให้บริการแก่ประชาชนเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่
ก าหนด 
- ให้ตรวจสอบว่าบุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการ แก่ผู้มา
ติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อย
เพียงใด  
- เพิ่มมาตรการก ากับติดตามการท างานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการ
ท างานอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 

7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 82.50 - เพิ่มมาตรการชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยจากประชาชน
เก่ียวกับการด าเนินงานให้ชัดเจนมากข้ึน 
- ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่าง
ชัดเจนมากข้ึน 
- ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และเพิ่ม
ช่องทางที่หลากหลายมากข้ึน 

8 การปรับปรุงระบบการ
ท างาน 

75.89 - เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดี
ขึ้น 
- เพิ่มกลไกการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการของ
หน่วยงานให้ดีขึ้น 
- เพิ่มการปรับปรุงวิธีการและ ขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการให้ดี
ขึ้น 
- ส่งเสริมให้มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการท างาน เพื่อป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงาน 
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5.3 ระดับผลคะแนนแบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้คะแนนการประเมินจากแบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

อยู่ที่ 100 โดยในแต่ละตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล และ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนน 100  
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากผลคะแนนตามตัวชี้วัดแต่ละตัวชี้วัดแล้ว ปรากฏว่า มีตัวชี้วัดที่มีผล

คะแนนการประเมินต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ก าหนดไว้ ที่ 85 คะแนน ทั้งสิ้นจ านวน 4 ตัวชี้วัด คือ 
1. ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 83.22 คะแนน 
2. ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน  79.77 คะแนน 
3. ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  82.50 คะแนน 
4. ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 75.89 คะแนน 

 

5.4 การวิเคราะห์ระดับผลคะแนนจากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ  โดย

จ าแนกผลคะแนนรายข้อ และจัดอันดับ ดังรายละเอียดตามตารางที่ 10  
ตารางท่ี 10 ผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนจากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

ล าดับ ข้อ ประเด็นค าถาม คะแนน 
1 I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพยส์ินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขอ

อนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของทา่น มากน้อยเพียงใด 
96.80 

2 I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ ไปเปน็ของส่วนตัว 
หรือน าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

93.82 

3 I21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏบิัติงาน บุคลากรในหน่วยงาน
ของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

83.14 

4 I24 หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพยส์ินของราชการ 
เพื่อป้องกันไม่ให้มีการน าไปใชป้ระโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อย
เพียงใด 

79.92 

5 I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เก่ียวกับการใช้ทรัพยส์นิของราชการที่
ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

77.11 

6 I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใชป้ฏิบตัิงานในหน่วยงาน
ของท่าน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด 

68.54 

จากประเด็นค าถามท้ัง 6 ข้อ ที่ก าหนดในตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ พบว่า มี 4 ประเด็น
การประเมินที่มีคะแนนต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ส านักงาน ป.ป.ช.ก าหนด ซึ่งแสดงให้เห็นว่ าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
ไม่ทราบถึงแนวปฏิบัติ ขั้นตอน ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ รวมถึงขั้นตอนการอนุญาตเพ่ือ
ยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานยังไม่มีความสะดวกเท่าที่ควร อีกทั้งมาตรการใน
การก าหับ ติดตาม ดูแล ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการยังไม่ดีเท่าที่ควร 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ควรสร้างการรับรู้ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเกี่ยวกับประเด็น
ดังกล่าว และควรก าหนดให้ทุกหน่วยงานจัดท าแนวปฏิบัติในการใช้ การยืมทรัพย์สินของทางราชการให้ชัดเจน 
โดยอาจพิจารณาลดขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของทางราชการให้มีความสะดวกต่อการท างานมาก

85 คะแนน 
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ยิ่งขึ้น มีการก าหนดผู้รับผิดชอบที่ก ากับดูแล ตรวจสอบ ทรัพย์สินของทางราชการ เพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้
น าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว มีการจัดท ารายงานสถิติการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว
เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทราบ 

 

5.5 การวิเคราะห์ระดับผลคะแนนจากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
5.5.1 ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 

ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ โดจ าแนกผลคะแนนรายข้อ และจัดอันดับดัง
รายละเอียดตามตารางที่ 11 
ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์ระดับคะแนน (EIT) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 

ล าดับ ข้อ ประเด็นค าถาม คะแนน 
1 E4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผา่นมา ทา่นเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อร้อง

ขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต 
หรือให้บริการ หรือไม่ 
- เงิน/ทรัพย์สนิ/ประโยชน์อ่ืน ๆ อันอาจค านวนเปน็เงินได้ 

98.16 

2 E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านตดิต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ทา่น ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
- เป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด/เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

78.51 

3 E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านตดิต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนนิการ/ให้บริการ
แก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปดิบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด 

74.87 

4 E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านตดิต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ทา่น กับผู้มาติดต่อ
อ่ืน ๆ อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด 

74.74 

5 E5 หน่วยงานที่ทา่นติดต่อ มีการด าเนินงาน โดยค านงึถึงประโยชนข์องประชาชน
และส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด 

72.83 

 

5.5.2 ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ โดจ าแนกผลคะแนนรายข้อ และจัดอันดับดัง

รายละเอียดตามตารางที่ 12  
ตารางท่ี 12 ผลการวิเคราะห์ระดับคะแนน (EIT) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

ล าดับ ข้อ ประเด็นค าถาม คะแนน 
1 E8 หน่วยงานที่ทา่นติดต่อ มชี่องทางรับฟังค าตชิมหรือความคิดเห็นเก่ียวกับการ

ด าเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่ 
97.55 

2 E10 หน่วยงานที่ทา่นติดต่อ มชี่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานหรือไม่ 

93.25 

3 E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อย
เพียงใด 
- เข้าถึงง่าย/ไม่ซบัซ้อน/มชี่องทางหลากหลาย 

78.29 

85 คะแนน 

85 คะแนน 
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ล าดับ ข้อ ประเด็นค าถาม คะแนน 
4 E7 หน่วยงานที่ทา่นติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ

อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 
72.64 

5 E9 หน่วยงานที่ทา่นติดต่อ มีการชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเก่ียวกับ
การด าเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

70.79 

5.5.3 ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 
ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ โดจ าแนกผลคะแนนรายข้อ และจัดอันดับ  

ดังรายละเอียดตามตารางที ่13 
ตารางท่ี 13 ผลการวิเคราะห์ระดับคะแนน (EIT) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 

ล าดับ ข้อ ประเด็นค าถาม คะแนน 
1 E13 หน่วยงานที่ทา่นติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนนิงาน/การให้บริการ 

ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน หรือไม่ 
96.93 

2 E12 หน่วยงานที่ทา่นติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การ
ให้บริการดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

71.8 

3 E15 หน่วยงานที่ทา่นติดต่อ มีการปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความ
โปร่งใสมากข้ึน มากน้อยเพียงใด 

71.4 

4 E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านตดิต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 

71.19 

5 E14 หน่วยงานที่ทา่นติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพฒันาการด าเนนิงาน/การให้บริการของ
หน่วยงานได้ดีขึน้ มากน้อยเพียงใด 

68.12 

 

จากผลคะแนนตามประเด็นการประเมินในแต่ละตัวชี้วัด พบว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเห็นว่า 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปลอดจากการกระท าทุจริต มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานหรือ
การให้บริการ และมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินการหรือการให้บริการให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว โดยมี
คะแนนที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอยู่ในระดับที่เกิน 90 คะแนน อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยยังมีประเด็นที่ต้องพัฒนา ดังนี้ 

1) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน มีข้อค าถามในตัวชี้วัดนี้อยู่ 5 ข้อ โดยมีประเด็นข้อ
ค าถามที่มีคะแนนต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ส านักงาน ป.ป.ช.ก าหนด จ านวน 4 ข้อค าถาม ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายนอกมองว่า บุคลากรของมหาวิทยาลัยปฏิบัติงาน หรือให้บริการไม่เป็นไปตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนด รวมทั้งยังไม่มีการให้ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการมากเพียงพอ 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรก าหนดให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจัดท าขั้นตอนและ
มาตรฐานการท างาน/การให้บริการอย่างชัดเจน และเพ่ิมการสร้างการรับรู้ โดยต้องเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอกให้รับทราบอย่างทั่วถึง 

2) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร มีข้อค าถามในตัวชี้วัดนี้อยู่ 5 ข้อ โดยมีประเด็นข้อ
ค าถามท่ีมีคะแนนต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ส านักงาน ป.ป.ช.ก าหนด จ านวน 3 ข้อค าถาม ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายนอกต้องการให้มหาวิทยาลัยเผยแพร่ข้อมูลอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย มีช่องทางในการเข้าถึงที่
หลากหลาย และควรเพิ่มการชี้แจงและตอบค าถามให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  

85 คะแนน 
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ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรพัฒนาประสิทธิภาพของการสื่อสารมากขึ้น โดย 
2.1) ก าหนดให้ทุกหน่วยงานก าหนดข้อมูลที่ต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายนอกรับทราบ 
2.2) มีการก าหนดแผนในการเผยแพร่การด าเนินการส าคัญในแต่ละช่วงเวลา เพ่ือ

เผยแพร่ให้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกรับทราบ อาทิ ผลการด าเนินงานประจ าปี การรับนักศึกษา เป็นต้น 
2.3) รวบรวมค าถาม-ค าตอบ ที่มีข้อสงสัยหรือได้รับการซักถามบ่อยจากการ

ด าเนินงานหรือการให้บริการ เผยแพร่ผ่านช่องทางที่หลากหลายขึ้น 
2.4) ข้อมูลส าคัญที่มหาวิทยาลัยต้องการเผยแพร่ให้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

รับทราบควรอยู่ในจุดที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ไม่ซับซ้อน และเพ่ิมช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น 
3) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน  มีข้อค าถามในตัวชี้วัดนี้อยู่ 5 ข้อ โดยมี

ประเด็นข้อค าถามท่ีมีคะแนนต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ส านักงาน ป.ป.ช.ก าหนด จ านวน 4 ข้อค าถาม ซึ่งสะท้อนให้เห็น
ว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกยังไม่ทราบว่ามหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงานและ
การให้บริการให้ดีขึ้น หรือโปร่งใสมากขึ้นหรือไม่อย่างไร และยังเปิดโอกาสให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินการหรือการให้บริการน้อย 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรก าหนดให้ทุกหน่วยงานเผยแพร่ข้อมูลขั้นตอนการด าเนินงาน/การ
ให้บริการ (แผนผังการปฏิบัติงานที่ระบุขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน) รวมถึงสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ในการปรับปรุงวิธีการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และความโปร่งใส รวม
ไปถึง มหาวิทยาลัยควรด าเนินการเปิดโอกาส หรือสร้างโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานทั้งในระดับหน่วยงาน และในระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นการแสดงให้เห็นถึง
การด าเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งน าข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกในด้านต่าง ๆ มาเป็น
ข้อมูลประกอบในการพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 

 
5.6 การก าหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน จากการ

วิเคราะห์ระดับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ ( ITA) 
ประจ าปี 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ควรต้องปรับปรุงระบบและวิธีการ ด าเนินงานเพื่อให้การด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยฯ เป็นไปตามระบบคุณธรรม มีความโปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สามารถก าหนดเป็น
มาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน หน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ ดังรายละเอียดตามตาราง
ที ่14
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ตารางท่ี 14 การด าเนินงาน ข้อจ ากัดและแนวทางในการปรับปรุงมาตรการภายในเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
ประเด็น ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อปุสรรค/ข้อจ ากัด แนวทางการปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ 

O1 โครงสร้าง มี โครงสร้ า งการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี  และ
ประชาสัมพันธ์ที่หน้าเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย 

ข้อมูลไม่มีการปรับเปลีย่นตาม
ประกาศหน่วยงานที่มีการประกาศ
ยุบ เลิกหน่วยงาน 

แก้ไข ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยให้เหมาะสมและเป็นปัจจุบัน แสดงให้
เห็นถึงความเชื่อมโยงของรองอธิการบดี/ผู้ช่วย
อธิการบดีที่ ก ากับดูแลหน่วยงานต่ าง  ๆ ใน
ส านักงานอธิการบดี 

กองกลาง 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร มี ก า ร แ ส ด ง ข้ อ มู ล ผู้ บ ริ ห า ร
มหาวิทยาลัยที่ หน้ า เ ว็ บ ไซต์ของ
มหาวิทยาลัย มี  E-mail ที่สามารถ
ติดต่อได้  

ยังขาดความเชื่อมโยงของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยในระดับรองอธิการบดี 
ผู้ ช่ ว ย อ ธิ ก า ร บ ดี ที่ ก า กั บ ดู แ ล
หน่วยงานที่รับผิดชอบหน่วยงาน
ภายในส านักงานอธิการบดี 

O3 อ านาจหน้าที่ มีการแสดงพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
อ านาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย แหล่ง
อ้ า ง อิ ง ต า ม  พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม ห า วิ ท ย า ลั ย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2533 มาตราที่ 6 

- - ส านักงานกฎหมาย
และนิติการ 

O4 แผนยุทธศาสตร์
ห รื อ แ ผ น พั ฒ น า
หน่วยงาน 

แ ส ด ง แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ข อ ง
มหาวิทยาลัย และกรอบระยะเวลา
ด าเนินการ 

- ปรับปรุงรูปแบบการน าเสนอ ให้สามารถเข้าใจได้
ง่ายมีความน่าสนใจ อาจน าเสนอในรูปแบบ Info 
graphic หรือแบบ One-page report 

กองแผนงาน 

O5 ข้อมูลการติดต่อ แ ส ด ง ข้ อ มู ล ก า ร ติ ด ต่ อ ข อ ง
มหาวิทยาลัยที่ส่วนท้ายของเว็บไซต์
มหาวิทยาลัย 

ไม่มีแผนผังแสดงอาคารภายในพื้นที่
การศึกษา 

ควรเพิ่มแผนผังที่ตั้งอาคารภายในมหาวิทยาลัย 
เช่น ในเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้บุคคลภายนอก
สามารถรู้ต าแหน่งที่ตั้งอาคารได้ง่ายและสะดวก 
เข้าใจง่าย โดยอาจน าเสนอในรูปแบบแผนผัง Info 
graphic ที่สวยงาม 

ส านักงานบริหาร
กายภาพ 

และสิ่งแวดล้อม 

O6กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการแสดงพรบ./ระเบียบ/ข้อบังคับที่
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเชื่อมโยงกับ
ส านักงานกฎหมายและนิติการ 

การเข้าถึงข้อมูลได้ค่อนข้างยาก
เนื่องจากแสดงผลที่ด้านล่างของ
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย ท าให้ไม่โดด

ควรมีการปรับปรุงเว็บไซต์ที่แสดงผลกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย โดยมี
หน่วยงานที่รวบรวมไว้ที่ส่วนกลาง จัดท าฐานข้อมลู 

ส านักงานกฎหมาย
และนิติการ 
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ประเด็น ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อปุสรรค/ข้อจ ากัด แนวทางการปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ 
เด่น และยากต่อการเข้าถึงของ
บุ คคลภายนอก  และควรระบุ
หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับ
พรบ./ระเบียบ/ข้อบังคับนั้นๆ 

ระบุวันประกาศ ยกเลิกที่ชัดเจน โดยจัดจ าแนก
ตามหมวดหมู่ ประเภท รายละเอียดของพรบ./
ระเบียบ/ข้อบังคับ พร้อมทั้งระบุหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และสามารถค้นหากฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ต่าง ๆ ได้ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้าใช้งาน 
เช่น  
https://legist.mahidol.ac.th/#!/home 

 
 

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ มีการแสดงข่าวประชาสัมพันธ์ของ
มหาวิทยาลัยที่เว็บไซต์ จ าแนกเป็น 
ข่าวประชาสัมพันธ์ , ภาพกิจกรรม , 
ข่าวการศึกษา, ข่าวกิจกรรมนักศึกษา, 
วิจัยและนวัตกรรม , ข่าวฝึกอบรม/
บริการวิชาการ, ข่าวสมัครงาน, ข่าว
จัดซื้อจัดจ้าง , มอบ.ในสื่อ, วารสาร 
มอบ. และปฏิทินกิจกรรม 

- ควรมีการจัดจ าแนกหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์ให้
สามารถเข้าถึงได้ง่าย เช่น แยกรายปี รายเดือน 
ประเภทข่าว รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์จากคณะ/
วิทยาลัย/ส านัก/หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้ครอบคลุมทุก
หน่วยงาน 

งานประชาสัมพนัธ์ 
กองกลาง 

O8 Q&A แ ส ด ง ใ น ส่ ว น ท้ า ย ข อ ง เ ว็ บ ไ ซ ต์
มหาวิทยาลัย จ าแนกค าถามที่พบบ่อย 
ประกอบด้วย กลุ่มผู้สนใจเข้าศึกษา 
บุคคลทั่วไป และนักศึกษา 

- ควรเพิ่มช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของ
นักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Voice of Students 
and Stakeholders)  ที่สามารถเชื่อมโยงไปยัง 
Facebook, Live chat, Messenger, Social 

ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

https://legist.mahidol.ac.th/#!/home
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ประเด็น ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อปุสรรค/ข้อจ ากัด แนวทางการปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ 
Network ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีความทันต่อ
เหตุการณ์ 
(https://www.moc.go.th/th/page/item/index/id/1) 

O9 Social Network แ ส ด ง ที่ ส่ ว น ท้ า ย ข อ ง เ ว็ บ ไ ซ ต์
มหาวิทยาลัย และข้อมูลการติดต่อขอ
มหา วิ ท ย า ลั ย  ป ระกอบ ไปด้ ว ย 
Facebook Youtube Instagram 
และ Twitter 

การอัพเดทข้อมูลที่ยังไม่เป็น
ปัจจุบนั 

ควรมีการอัพเดทข้อมูลต่าง ๆ ที่ตามสื่อสังคม
ออนไลน์ให้เป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และ
สามารถเข้าถึงได้ง่าย เพื่ออ านวยความสะดวกและ
เป็นการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์แก่บุคคลภายนอก 

ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

O10 แผนด าเนินงาน
ประจ าปี 

น า เสนอแผนปฏิบัติงานและแผน
ร า ย จ่ า ย ง บ ป ร ะ ม า ณ  ร ะ ดั บ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 และมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย เรื่อง แผนปฏิบัติงาน
และแผนรายจ่ายงบประมาณ ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ในรูปแบบของไฟล์ PDF 

ไม่ได้แสดงเส้นทางการเข้าถึงข้อมูล 
โดยควรแสดงเส้นทางการเข้าถึง
ข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์ก่อนแสดง
ข้อมูล รวมทั้งเป็นการแสดงผลใน
รูปแบบของเอกสาร ซึ่งอาจจะต้อง
ใช้ระยะเวลานานในการอ่าน ศึกษา
ข้อมูลเพื่อเข้าใจถึงข้อมูล 

ปรับปรุงรูปแบบการน าเสนอ ให้สามารถเข้าใจได้
ง่ายมีความน่าสนใจ อาจน าเสนอสรุปข้อมูลใน
รู ป แ บ บ  Info graphic หรื อ แ บ บ  One- page 
report 

กองแผนงาน 

O11 รายงานการก ากับ
ติดตามการด าเนินงาน
ประจ าปี รอบ 6 เดือน 

น าเสนอรายงานผลการด าเนินงาน
ตามโครงการ/กิจกรรมแผนการปฏิบัติ
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ณ สิ้นไตรมาส 2 และรายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2564 (วาระ
พิเศษ) วันที่ 19 เมษายน 2564 ใน
รูปแบบของไฟล์ PDF 

O12 รายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 

น าเสนอรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
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ประเด็น ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อปุสรรค/ข้อจ ากัด แนวทางการปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ 
และแผนการใช้จ่ายประจ าปี 2563 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16/2563 
แ ล ะ ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ส ภ า
มหาวิทยาลัย ครั้งที่  11/2563 ใน
รูปแบบของไฟล์ PDF 

O1 3  คู่ มื อ ห รื อ
ม า ต ร ฐ า น ก า ร
ปฏิบัติงาน 

แ ส ด ง คู่ มื อ ห รื อ ม า ต ร ฐ า น ก า ร
ปฏิบัติงานของกองบริการการศึกษา 

มีรูปแบบการน าเสนอที่แตกต่างกัน
ซึ่งแสดงผลในรูปแบบของเอกสาร 
อาจจะต้องใช้ระยะเวลานานในการ
อ่าน ศึกษาข้อมูลเพื่อเข้าใจถึงข้อมูล 

ปรับปรุงรูปแบบการน าเสนอให้มีความน่าสนใจ 
โดยแบ่งหมวดหมู่ตามคู่มือ หรือมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงานตามกระบวนงานหลกั
ที่รับผิดชอบ อาจสรุปให้เข้าใจได้ง่ายในรูปแบบ 
Info graphic หรือแผนผังการปฏิบัติงาน ขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

กองบริการการศึกษา 

O14 คู่ มื อ ห รื อ
มาตรฐานการให้บริการ 

แสดงมาตรฐานคู่ มื อประชาชนที่
เว็บไซต์ REG ในประเด็นต่าง ๆ เช่น 
1) การขอลาพักการศึกษา 2) การขอ
รั กษาสถานภาพ  3 )  กา รขอคื น
สถานภาพนักศึกษา (กรณีพ้นสภาพ
นักศึกษา) 4) การขอกลับเข้าศึกษา 
(กรณีการลาพักการศึกษา) 5) การขอ
ถอนรายวิชาโดยได้รับสัญลักษณ์ W 
6) การขอถอนรายวิชาโดยไม่ได้รับ
สัญลักษณ์ W 7) การขอแก้ไขทะเบียน
ประวัติของนักศึกษา 8) การรับโอน
นักศึกษาจากสถาบันอ่ืน 9) การขอ
ใบรับรองหลักฐานการศึกษา 10) การ
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 11) การ
เที ยบ โอนรายวิ ช า  12 )  กา รขอ
ตรวจสอบผลการเรียน 13) การย้าย
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ประเด็น ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อปุสรรค/ข้อจ ากัด แนวทางการปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ 
คณะเรียน 14) การขอรับปริญญา 15) 
ก า ร ต่ อ ท ะ เ บี ย น นั ก ศึ ก ษ า ก ร ณี
ลงทะเบียนล่าช้ากว่าปฏิทินการศึกษา
ก าหนด 16) การลงทะเบียนขอเพิ่ม
รายวิชา 17) การลงทะเบียนต่ าหรือ
เกินกว่ า เกณฑ์ก าหนด 18)  การ
ลงทะเบียนเพิ่มรายวิชาภายหลัง
ปฏิทินการศึกษาก าหนด 

O15 ข้ อมูล เชิ งสถิติ
การให้บริการ 

มีการแสดงข้อมูลทางสถิติตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ด้าน คือ 1) 
ด้านการผลิตบัณฑิต 2) ด้านการวิจัย 
3) ด้านการบริการวิชาการ และ   4) 
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

การแสดงข้อมูลทางสถิติต่าง ๆ มี
รูปการแสดงผลที่แตกต่างกัน เช่น 
ในรูปแบบของเอกสาร หรือ กราฟ
แสดงผล ซึ่งอาจท าให้เข้าใจได้ยาก 

ควรปรับปรุงรูปแบบการน าเสนอข้อมูลในเชิงสถิติ
ต่างๆ ของหน่วยงานให้น่าสนใจ เข้าใจง่าย และ
เป็นรูปแบบเดียวกัน อาจจ าแนกตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย หรือพันธกิจของหน่วยงาน  

กองบริการการศึกษา/ 
ส านักงานบริหาร

งานวิจยัฯ 

O16 รายงานผลการ
ส ารวจความพึงพอใจ
การให้บริการ 

มีการแสดงผลการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในการส ารวจความพึง
พอใจด้านการศึกษา 

ไม่ได้แสดงเส้นทางการเข้าถึงข้อมูล 
โดยควรแสดงเส้นทางการเข้าถึง
ข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์ก่อนแสดง
ข้อมูล รวมทั้งเป็นการแสดงผลใน
รูปแบบของเอกสาร ซึ่งอาจจะต้อง
ใช้ระยะเวลานานในการอ่าน ศึกษา
ข้อมูลเพื่อเข้าใจถึงข้อมูล 

กองแผนงาน/ 
ส านักงานพฒันา

นักศึกษา/ 
ส านักงานบริหาร

งานวิจยัฯ/ 
ส านักคอมพิวเตอร์และ

เครือข่าย 
O17 E–Service มีการแสดงผลเกี่ยวกับการบริการ

ส าหรับนักศึกษา การสืบค้นทรัพยากร
สารสนเทศ และระบบการบริหาร
จัดการงานวิจัยแห่งชาติ 

- - กองบริการการศึกษา/ 
ส านักงานบริหาร

งานวิจยัฯ 

O18 แผนการใช้จ่ าย
งบประมาณประจ าปี 

มีการเสนอรายงานผลการด าเนินงาน
ตามโครงการ/กิจกรรมแผนการปฏิบัติ

ไม่ได้แสดงเส้นทางการเข้าถึงข้อมูล 
โดยควรแสดงเส้นทางการเข้าถึง

ปรับปรุงรูปแบบการน าเสนอ ให้สามารถเข้าใจได้
ง่ายมีความน่าสนใจ อาจน าเสนอสรุปข้อมูลใน

กองแผนงาน 
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ประเด็น ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อปุสรรค/ข้อจ ากัด แนวทางการปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ 
O19 รายงานการก ากับ
ติดตามการใชจ้่าย
งบประมาณประจ าปี 
รอบ 6 เดือน 

และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ณ สิ้นไตรมาส 2 และรายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในรูปแบบของไฟล์ PDF 

ข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์ก่อนแสดง
ข้อมูล รวมทั้งเป็นการแสดงผลใน
รูปแบบของเอกสาร ซึ่งอาจจะต้อง
ใช้ระยะเวลานานในการอ่าน ศึกษา
ข้อมูลเพื่อเข้าใจถึงข้อมูล 

รู ป แ บ บ  Info graphic หรื อ แ บ บ  One- page 
report  

O20 รายงานผลการใช้
จ่ า ย ง บ ป ร ะ ม า ณ
ประจ าปี 

มีการเสนอรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
และแผนการใช้จ่ายประจ าปี 2563 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16/2563 
แ ล ะ ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ส ภ า
มหาวิทยาลัย ครั้งที่  11/2563 ใน
รูปแบบของไฟล์ PDF 

ไม่ได้แสดงเส้นทางการเข้าถึงข้อมูล 
โดยควรแสดงเส้นทางการเข้าถึง
ข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์ก่อนแสดง
ข้อมูล รวมทั้งเป็นการแสดงผลใน
รูปแบบของเอกสาร ซึ่งอาจจะต้อง
ใช้ระยะเวลานานในการอ่าน ศึกษา
ข้อมูลเพื่อเข้าใจถึงข้อมูล 

O21 แผนการจัดซื้อจัด
จ้าง หรือแผนการจัดหา
พัสดุ 

มีการเสนอแผนการจัดซื้อจัดจ้างของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

- - กองคลัง งานพสัด ุ

O22 ประกาศต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

มี ก า ร เ ส อ น ข่ า ว จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย อุ บ ล ร า ช ธ า นี  
ประกอบด้วย 1) ประกาศราคากลาง 
2) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 3) ประกาศ
รายชื่ อผู้ มี คุณสมบัติ เบื้ อ งต้น  4 ) 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง  
(E-Procurement of 
UbonRatchathani University) 

- 
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ประเด็น ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อปุสรรค/ข้อจ ากัด แนวทางการปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ 
O23 สรุปผลการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุรายเดือน 

มีการเสนอสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(E-Procurement of 
UbonRatchathani University) 

- 

O24 รายงานผลการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุประจ าปี 

มีการเสนอรายงานผลวิเคราะห์การ
จัดซื้อ-จัดจ้าง ดังนี้ 1) สัดส่วนร้อยละ
ของโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัด
จ้างและความประหยัดต่อวิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2563 2) 
ปัญหา อุปสรรค ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 3) แนว
ทางการแก้ไขปัญหา 4) สรุปผลและ
อภิปราย 5) ข้อเสนอแนะและแนว
ทางการพัฒนางานเพื่ อรองรับการ
ให้บริการในปีงบประมาณ 2564 6) 
รายงานผลการด าเนินงานและผลการใช้
จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
2563 

- 

O25 น โ ย บ า ย ก า ร
บริหารทรัพยากรบุคคล 

มีการเสนอแผนการบริหารงานภายใต้
1) แผนยุทธศาสตร์ที่ 7 บริหารและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิ ภาพ 2)  ประกาศ
มหาวิทยาลั ย อุบลราชธานี  เรื่ อง 
น โยบายการบริ หา รและพั ฒน า
ทรัพยากรบุคคล และ 3) นโยบาย
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ไม่ได้แสดงเส้นทางการเข้าถึงข้อมูล 
โดยควรแสดงเส้นทางการเข้าถึง
ข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์ก่อนแสดง
ข้อมูล รวมทั้งเป็นการแสดงผลใน
รูปแบบของเอกสาร ซึ่งอาจจะต้อง
ใช้ระยะเวลานานในการอ่าน ศึกษา
ข้อมูลเพื่อเข้าใจถึงข้อมูล 

ปรับปรุงรูปแบบการน าเสนอ ให้สามารถเข้าใจได้
ง่ายมีความน่าสนใจ อาจน าเสนอสรุปข้อมูลใน
รู ป แ บ บ  Info graphic หรื อ แ บ บ  One- page 
report 

กองการเจ้าหน้าที ่
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ประเด็น ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อปุสรรค/ข้อจ ากัด แนวทางการปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ 
O26 การด า เนินการ
ต า ม น โ ย บ า ย ก า ร
บริหารทรัพยากรบุคคล 

มีการเสนอรายงานผลการด าเนินการ
ตามนโยบายการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 
2564 ในรูปแบบของไฟล์ PDF 

ไม่ได้แสดงเส้นทางการเข้าถึงข้อมูล 
โดยควรแสดงเส้นทางการเข้าถึง
ข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์ก่อนแสดง
ข้อมูล รวมทั้งเป็นการแสดงผลใน
รูปแบบของเอกสาร ซึ่งอาจจะต้อง
ใช้ระยะเวลานานในการอ่าน ศึกษา
ข้อมูลเพื่อเข้าใจถึงข้อมูล 

ปรับปรุงรูปแบบการน าเสนอ ให้สามารถเข้าใจได้
ง่ายมีความน่าสนใจ อาจน าเสนอสรุปข้อมูลใน
รู ป แ บ บ  Info graphic หรื อ แ บ บ  One- page 
report 

กองการเจ้าหน้าที ่

O27 หลัก เกณฑ์การ
บ ริ ห า ร แ ล ะ พั ฒ น า
ทรัพยากรบุคคล 

มีการแสดงหลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลต่าง ๆ ที่
เว็บไซต์ กองการเจ้าหน้าที่ 

การน าเสนอข้อมูลเป็นการแสดงผล
ในรูปแบบของเอกสาร ซึ่งอาจจะ
ต้องใช้ระยะเวลานานในการอ่าน 
ศึกษาข้อมูลเพื่อเข้าใจถึงข้อมูล 

ปรับปรุงรูปแบบการน าเสนอให้น่าสนใจ และเข้าใจ
ได้ง่าย อาจสรุปเป็นกระบวนการ (Flow) 

O28 รายงานผลการ
บ ริ ห า ร แ ล ะ พั ฒ น า
ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล
ประจ าปี 

มีการแสดงรายงานผลการด าเนินการ
ตามนโยบายการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 
2563 ในรูปแบบของไฟล์ PDF 

ไม่ได้แสดงเส้นทางการเข้าถึงข้อมูล 
โดยควรแสดงเส้นทางการเข้าถึง
ข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์ก่อนแสดง
ข้อมูล รวมทั้งเป็นการแสดงผลใน
รูปแบบของเอกสาร ซึ่งอาจจะต้อง
ใช้ระยะเวลานานในการอ่าน ศึกษา
ข้อมูลเพื่อเข้าใจถึงข้อมูล 

ปรับปรุงรูปแบบการน าเสนอ ให้สามารถเข้าใจได้
ง่ายมีความน่าสนใจ อาจน าเสนอสรุปข้อมูลใน
รู ป แ บ บ  Info graphic หรื อ แ บ บ  One- page 
report 

O29 แนวปฏิบัติ การ
จัดการเรื่องร้องเรียน
ก า ร ทุ จ ริ ต  แ ล ะ
ประพฤติมิชอบ 

มีการเสนอ 1) ประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  เรื่ อง  แนวทางการ
พิจารณาข้อร้องเรียน 2) คู่มือการ
ปฏิบัติงานการพิจารณาข้อร้องเรียน 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 3) ช่อง
ทางการยื่นเรื่องร้องเรียน และ 4) 
ขั้นตอนการพิจารณาเร่ืองร้องเรียน 

รู ป แ บ บ ข อ ง ก า ร น า เ ส น อ
ก ร ะ บ ว น ง า น ไ ม่ เ ป็ น ไ ป ต า ม
มาตรฐาน 

ปรับปรุงรูปแบบของกระบวนการ (Flow) ให้
เป็นไปตามมาตรฐาน และก าหนดผู้รับผิดชอบตาม
ขั้นตอนการด าเนนิการ 

ส านักงานกฎหมาย
และนิติการ 
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ประเด็น ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อปุสรรค/ข้อจ ากัด แนวทางการปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ 
O30 ช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

มีการแสดงระบบแจ้งเรื่องร้องเรียน
และการรับสินบน บนเว็บไซต์ของ
ส านักงานกฎหมายและนิติการ 

- ควรมีการประเมินความพึงพอใจต่อช่องทางการ
ให้บริการเพื่อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบ
ต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัย เพื่อประเมินการ
รับรู้ช่องทาง และการเข้าถึงช่องทางการแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย 

ส านักงานกฎหมาย
และนิติการ 

O31 ข้ อมู ล เ ชิ ง สถิ ติ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

มีการแสดงสรุปสถิติเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจ าปี ในรูปแบบของ
ไฟล์ PDF 

- ควรปรับปรุงรูปแบบการน าเสนอให้น่าสนใจ และ
เพิ่มลิงค์การรายงานผลจากเชิงสถิติที่บนเว็บไซต์
ของส านักงานกฎหมายและนิติการ 

O32 ช่องทางการรับ
ฟังความคิดเห็น 

มีการแสดงช่องทางการรับฟงัความ
คิดเห็นในด้านตา่ง ๆ ที่หนา้เว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

แสดงหัวข้อในด้านต่าง ๆ ในการรับ
ฟังความคิดเห็น แต่ไม่สามารถเลือก
เพื่อด าเนินงานต่อได้ 

 

ควรเพิ่มลิงค์ในการเข้าช่องทางการรับฟังความ
คิดเห็นในด้านต่าง ๆ เพื่อความสะดวกต่อการ
เข้าถึงช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ ทั้งจากบุคคล
ภายในและภายนอก 
 
 
 
 

ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

O33 การเปิดโอกาสให้
เกิดการมีส่วนร่วม 

มีการแสดงผลการมีส่วนร่วมของ
นักศึกษาต่อการพัฒนา และการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย เช่น ผล
ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร 
ผลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อ
คุณภาพของบัณฑิต 

ไม่ได้แสดงเส้นทางการเข้าถึงข้อมูล 
โดยควรแสดงเส้นทางการเข้าถึง
ข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์ก่อนแสดง
ข้อมูล รวมทั้งเป็นการแสดงผลใน
รูปแบบของเอกสาร ซึ่งอาจจะต้อง
ใช้ระยะเวลานานในการอ่าน ศึกษา
ข้อมูลเพื่อเข้าใจถึงข้อมูล 

เพิ่มกระบวนการการน าความคดิเห็นที่ได้จากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ไปท าแผนปรับปรุง แก้ไข ในปี
ถัดไป 

ส านักงานกฎหมาย
และนิติการ/ 
กองแผนงาน 
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ประเด็น ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อปุสรรค/ข้อจ ากัด แนวทางการปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ 
O34 น โ ย บ า ย ไ ม่ รั บ
ของข วั ญ  ( No Gift 
Policy) 

มีการแสดงจุดยืนตามนโยบายไม่รับ
ของขวัญ (No Gift Policy) และออก
ประกาศ และประสัมพันธ์ 

- ควรเพิ่มข้อเสนอแนะของผู้บริหาร หรือคลิปการ
บรรยายของผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง หรือ
แสดงนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภายในมหาวิทยาลัย 

กองกลาง 

O35 การมี ส่ วนร่ วม
ของผู้บริหาร 

- - 

O36 การประเมินความ
เสี่ ย งการทุ จริ ตและ
ป ร ะ พ ฤ ติ มิ ช อ บ
ประจ าปี 

มีการแสดงรายงานผลการประเมิน
ความเสี่ยงและแนวทางการป้องกัน
การทุจริตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ไม่ได้แสดงเส้นทางการเข้าถึงข้อมูล 
โดยควรแสดงเส้นทางการเข้าถึง
ข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์ก่อนแสดง
ข้อมูล รวมทั้งเป็นการแสดงผลใน
รูปแบบของเอกสาร ซึ่งอาจจะต้อง
ใช้ระยะเวลานานในการอ่าน ศึกษา
ข้อมูลเพื่อเข้าใจถึงข้อมูล 

ปรับปรุงรูปแบบการน าเสนอ ให้สามารถเข้าใจได้
ง่ายมีความน่าสนใจ อาจน าเสนอสรุปข้อมูลใน
รูปแบบ Info graphic หรือแบบ One-page 
report 

กองแผนงาน 

O37 การด า เนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

มีการแสดงรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแนวทางการป้องกันการทุจริต 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

- 

O38 การ เสริมสร้ า ง
วัฒนธรรมองค์กร 

มีการแสดงการเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร ที่เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ 

- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรเพื่ อป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติ มิ ช อบที่ มี ก า รด า เ นิ น ง านภาย ใน
มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2565 จากการมีส่วน
ร่วมของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  

กองการเจ้าหน้าที ่

O39 แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 

มีการแสดงแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตของมหาวิทยาลัย บนเว็บไซต์
กองแผนงาน 

ไม่ได้แสดงเส้นทางการเข้าถึงข้อมูล 
โดยควรแสดงเส้นทางการเข้าถึง
ข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์ก่อนแสดง
ข้อมูล รวมทั้งเป็นการแสดงผลใน
รูปแบบของเอกสาร ซึ่งอาจจะต้อง

ปรับปรุงรูปแบบการน าเสนอ ให้สามารถเข้าใจได้
ง่ายมีความน่าสนใจ อาจน าเสนอสรุปข้อมูลใน
รู ป แ บ บ  Info graphic หรื อ แ บ บ  One- page 
report 
 

กองแผนงาน 

O40 รายงานการก ากับ
ติดตามการด าเนินการ 

มีการแสดงรายงานการก ากับติดตาม
การด าเนินการ ป้องกันการทุจริต
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ประเด็น ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อปุสรรค/ข้อจ ากัด แนวทางการปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ 
ป้ อ ง กั น ก า ร ทุ จ ริ ต
ประจ าปี รอบ 6 เดือน 

ประจ าปี รอบ 6 เดือน บนเว็บไซต์
กองแผนงาน 

ใช้ระยะเวลานานในการอ่าน ศึกษา
ข้อมูลเพื่อเข้าใจถึงข้อมูล 

O41 รายงานผลการ
ด าเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจ าปี 

มีการแสดงรายงานผลการด าเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจ าปี ในปีที่ผ่าน
มา บนเว็บไซต์กองแผนงาน 

O42 มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและค วาม
โ ป ร่ ง ใ ส ภ า ย ใ น
หน่วยงาน 

มี ก า ร แ ส ด ง ม า ต ร ก า ร แ ล ะ ก า ร
ด า เ นิ น ง า น ต า ม ม า ต ร ก า ร ที่
มหาวิทยาลัยได้ประกาศไว้บนเว็บไซต์
กองแผนงาน 

- 

O43 การด า เนินการ
ตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โ ป ร่ ง ใ ส ภ า ย ใ น
หน่วยงาน 

- 
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การประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก าหนดขั้นตอนและกรอบ
ระยะเวลาที่ไม่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากเพ่ือให้คณะ/หน่วยงาน มีความคุ้นเคยและสามารถวางแผนงานใน
การปรับปรุงพัฒนา และด าเนินการตามขั้นตอนการประเมินได้ โดยไม่ก่อให้เกิดภาระหรือเบียดบังภารกิจหน้าที่หลัก
ของคณะ/หน่วยงาน เกินควร  แต่ได้มีการปรับปรุงระยะเวลาเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการปรับปรุงพัฒนาในด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนเพ่ือเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการประเมินมาก
ยิ่งขึ้น                   รายละเอียดรูปภาพที่ 5 
 

 
 

รูปภาพที่ 5 ปฏิทินการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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