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1. สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

            ผลการประเมินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากสำนักงาน ป.ป.ช. ผ ่านเกณฑ์การประเมินระดับ A             
ด้วยคะแนน 89.93 คะแนน เป็นอันดับที่ 17 จากสถาบันอุดมศึกษา 80 แห่ง ทั่วประเทศ และเป็นอันดับที่ 
10 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยใช้ตัวชี้วัดในการประเมิน 10 ตัวชี้วัดคือ 1) การปฏิบัติหน้าที่   2) การใช้
งบประมาณ 3) การใช้อำนาจ 4) การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 6) คุณภาพ
การดำเนินงานของหน่วยงาน 7) ประสิทธิภาพการสื่อสารของหน่วยงาน 8) การปรับปรุงระบบการทำงานของ
หน่วยงาย 9) การเปิดเผยข้อมูล และ 10) การป้องกันการทุจริต  
          โดยมีคะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด ดังนี้ 
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2. ข้อเสนอแนะจำแนกตามเครื่องมือประเมิน 3 แบบ ดังนี้ 
1. คะแนน IIT อยู่ในระดับดีมาก (Very Good)ชี้ให้เห็นว่าบุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นในการ

ดำเนินงานที่โปร่งใส และการมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยผลประเมินยังบ่งชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานค่อนข้าง
ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานที่มุ ่งให้เกิดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนบุคคล นอกจากนี้
ผู้ปฏิบัติงานยังสะท้อนว่าบุคลากรภายในหน่วยงานส่วนใหญ่ไม่มีพฤติกรรมการเรียกรับเงิน หรือทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นๆ ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงต่อการรับสินบนในอนาคต ในส่วนของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายในส่วนใหญ่สะท้อนว่าหน่วยงานมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อประโยชน์ของ
พวกพ้องน้อยมาก โดยกระบวนการจัดทำงบประมาณเป็นไปด้วยความโปร่งใสมีการใช้จ่ายงบประมาณอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่บิดเบือนไปจากวัตถุประสงค์ ในขณะที่ผู้บริหารในองค์การเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้อำนาจ
อย่างเป็นธรรม ซึ่งทำให้บุคลากรภายในหน่วยงานส่วนใหญ่เชื่อมั่นว่าจะเป็นปัจจัยสำคัญทำให้หน่วยงานลด
ปัจจัยเสี่ยง ในการทุจริต รวมถึงสามารถสร้างกลไกการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ   

2. คะแนนEIT มีคะแนนอยู่ในระดับดี (Good)ชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อม่ัน
ในคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้โดยมีการ
ให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่นำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์
สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบน ทั้งท่ีเป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่นๆที่อาจคำนวณเป็น
เงินได้ อย่างไรก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นการพัฒนาสำหรับหน่วยงานที่ได้คะแนนในระดับดี โดยควรดำเนินการ
อย่างเข้มข้นมากขึ้น คือ ควรมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน รองลงมา
คือการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และมีช่องทางหลากหลาย นอกจากนี้ ควร
พัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเข้าไปมีส่วนร่วมเพ่ือปรับปรุงการดำเนินงาน การบริการให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอน
การทำงานให้ดีขึ้น 

3. คะแนน OIT อยู ่ในระดับยอดเยี ่ยม (Excellence) โดยมีการวางระบบที ่มีความเป็นเลิศ              
เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็นปัจจุบัน 

 
3. แนวทางการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
       จากผลการประเมินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวิเคราะห์ตามตัวชี้วัดการประเมิน พบว่า ตัวชี้วัดที่มี
คะแนนเฉลี ่ยต่ำกว่า 85 คะแนน มี 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ การใช้ทรัพย์สินของราชการ (84.22 คะแนน) 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร (81.27 คะแนน) คุณภาพการดำเนินงาน (79.69 คะแนน) และการปรับปรุง                 
การทำงาน (79.69 คะแนน) แต่เมื ่อพิจารณาตามหัวข้อการประเมินรายตัวช ี ้ว ัดยังพบประเด็น                     
ที ่มีคะแนนต่ำกว่า 85 จำนวน 23 หัวข้อ ซึ ่งเป็นประเด็นที ่มหาวิทยาลัยต้องพัฒนาโดยเร่งด่วน                     
เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยให้ดีขึ ้น โดยกำหนดแนวทาง     
การพัฒนา จำแนกตามเครื่องมือประเมิน ดังนี้ 1) แบบสำรวจ IIT จำนวน 12 หัวข้อ 2) แบบสำรวจ EIT 
จำนวน 11 หัวข้อ 
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    1. แบบสำรวจ IIT 

ตัวช้ีวัด/หัวข้อการประเมิน คะแนนที่ได ้ แนวทางการพัฒนา 
ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการ 

1.การปฏิบัติหน้าที่ (I1-I6) 
จำนวน 2 ข้อ 

91.31   

I2 บุคลากรในหน่วยงานของ
ท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่
ผู้มาติดทั่วๆ ไป กับผู้มาติดต่อ
ที่รู้จักเป็นการส่วนตัวเท่าเทียม
กัน มากน้อยเพียงใด 

80.26 - ใช้ระบบบัตรคิวในการ
ให้บริการเพื่อความเท่า
เทียม 
- ประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

1. ทุกคณะ 
2. สำนัก/สถาบัน 
บัณฑิตวิทยาลัย 
 
 

I3 บุคลากรในหน่วยงานของ
ท่าน มีพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงานตามประเด็นต่อไปนี้ 
อย่างไร 
- มุ่งผลสำเร็จของงาน 
- ให้ความสำคัญกับงาน
มากกว่าธุระส่วนตัว 
- พร้อมรับผิดชอบ หากความ
ผิดพลาดเกิดจากตัวเอง 

83.23 - มีการวัดความพึงพอใจ
และความผูกพันธ์ของ
บุคลากรที่มีต่อองค์กร เช่น 
นโยบาย การบริหารงาน 
สภาพแวดล้อมการทำงาน 
สวัสดิการ ความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชา และเพ่ือน
ร่วมงาน สิ่งเหล่านี้จะทำให้
สมาชิกในองค์กรเกิดความ
มั่นใจว่าสมาชิกจะมี
คุณภาพชีวิตที่ดี และจะ
กล้าที่ยอมรับหากเกิดความ
ผิดพลาดจากตัวเอง 

1. ทุกคณะ 
2. สำนัก/สถาบัน 
บัณฑิตวิทยาลัย 

2. การใช้งบประมาณ  
(I7-I12) จำนวน 2 ข้อ 

86.61   

I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจำปีของ
หน่วยงานของท่าน มากน้อย
เพียงใด 

75.88 - เผยแพร่แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปีผ่าน
เว็บไซต์ของกองโนบายและ
แผน 

- กองนโยบายและ
แผน 

I12 หน่วยงานของท่าน เปิด
โอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ ตามประเด็น
ต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
-สอบถาม 
- ทักท้วง 
- ร้องเรียน 

76.45 - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการ
จัดทำแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  
- ประชุมการจัดทำคำขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายจากเงิน
รายได้ และงบประมาณ
แผ่นดินประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

- กองนโยบายและ
แผน 
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ตัวช้ีวัด/หัวข้อการประเมิน คะแนนที่ได ้ แนวทางการพัฒนา 
ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการ 

3. การใช้อำนาจ(I3-I18) 
จำนวน 2 ข้อ 

87.36   

I13 ผู้บังคับบัญชาของท่าน 
มอบหมายงานแก่ท่านอย่าง
เป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

80.97 - การมอบหมายงานของแต่
ละหน่วยงานจะตามแบบ
สัญญาจ้าง TOR ของแต่ละ
บุคคล 

1. ทุกคณะ 
2. สำนัก/สถาบัน 
บัณฑิตวิทยาลัย 

I14 ท่านได้รับการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ตามระดับ
คุณภาพของผลงาน มากน้อย
เพียงใด 

78.09 - มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามภาระ
งานที่ได้รับมอบหมายอย่าง
โปร่งใส และตามความเป็น
จริงตามระดับคุณภาพของ
ผลงาน 

1. ทุกคณะ 
2. สำนัก/สถาบัน 
บัณฑิตวิทยาลัย 

4. การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ (I19-I24)  
จำนวน 4 ข้อ 

84.22   

I20 ขั้นตอนการขออนุญาต
เพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ
ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของท่าน มีความสะดวก มาก
น้อยเพียงใด 

68.34 - งานอาคารสถานที่และ
ยานพาหนะจัดทำระบบยืม
คืนวัสดุสำหรับให้หน่วยงาน
หรือบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยได้เข้าไปยืม
ทรัพย์สิน ได้ซึ่งเป็นระบบ
ออนไลน์ 
- ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมี
บริการยืม-คืน หนังสืออย่าง
สะดวกสบาย ผ่านระบบ
บริการออนไลน์ 

- ทุกคณะ 
- สำนัก/สถาบัน 
บัณฑิตวิทยาลัย 
 

I21 กรณีท่ีต้องการมีการขอยืม
ทรัพย์สินของราชการไปใช้
ปฏิบัติงาน บุคลากรใน
หน่วยงานของท่าน มีการขอ
อนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อย
เพียงใด 

84.45 - มีการกรอกข้อมูลการยืม
คืนทรัพย์สินผ่านระบบ
ออนไลน์ และมีการพิมพ์
ออกมาเพ่ือเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 

- ทุกคณะ 
- สำนัก/สถาบัน 
บัณฑิตวิทยาลัย 
 

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของ
หน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สินของราชการที่
ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

79.20 - ควรมีการประชาสัมพันธ์
เกี่ยวทรัพย์สินแต่ประเภท
ว่ายืมได้กีว่ัน เท่าไหร่ กรณี
เช่น ห้องสมุดของ

- ทุกคณะ 
- สำนัก/สถาบัน 
บัณฑิตวิทยาลัย 
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ตัวช้ีวัด/หัวข้อการประเมิน คะแนนที่ได ้ แนวทางการพัฒนา 
ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการ 

มหาวิทยาลัยที่มีระเบียบใน
การยืมคืนหนังสือชัดเจนว่า
ยืมได้กี่วัน 

I24 หน่วยงานของท่าน มีการ
กำกับดูแลและตรวจสอบการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือ
พวกพ้องมากน้อยเพียงใด 

84.03 - มีประกาศ หรือระเบียบ
อย่างชัดเจนเกี่ยวกับการยืม
คืนทรัพย์สินของราชการ 

- ทุกคณะ 
- สำนัก/สถาบัน 
บัณฑิตวิทยาลัย 
 

 

 

ตัวช้ีวัด/หัวข้อการประเมิน คะแนนที่ได ้ แนวทางการพัฒนา 
ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการ 

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
(I25-I30) จำนวน 2 ข้อ 

87.69   

I28 หน่วยงานของท่าน มีการ
ดำเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการ
ทุจริตในหน่วยงาน มากน้อย
เพียงใด 
- เฝ้าระวังการทุจริต 
- ตรวจสอบการทุจริต 
- ลงโทษทางวินัย 

84.54 มีระบบลงโทษทางวินัย
และมีการสอบสวน และ
เฝ้าระวังการทุจริต โดย 
นิติกรของมหาวิทยาลัย 

งานบริหารบุคคล
และนิติการ 

I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้ม
การทุจริตที่จะเกิดขึ้นใน
หน่วยงานของท่าน ท่านมี
ความคิดเห็นต่อประเด็น
ดังต่อไปนี้ อย่างไร 
- สามารถร้องเรียนและส่ง
หลักฐานได้อย่างสะดวก 
- สามารถติดตามผลการ
ร้องเรียนได้ 
- มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการ
อย่างตรงไปตรงมา 
- มั่นใจว่าปลอดภัยและไม่มี
ผลกระทบต่อตนเอง 

79.73 - เผยแพร่ช่องทางการ
ร้องเรียนร้องทุกข์ให้
บุคลากรภายในทราบ 

งานบริหารบุคคล
และนิติการ 
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   2) แบบ EIT 

หัวข้อการประเมิน คะแนนเฉลี่ย  แนวทางการพัฒนา 
ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการ 

6. คุณภาพการดำเนินงาน 
(E1-E5) จำนวน 4 ข้อ 

79.69   

E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/
ให้บริการแก่ท่าน ตาม
ประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อย
เพียงใด 
- โปร่งใสเป็นไปตาม

ขั้นตอนที่กำหนด 
- โปร่งใสเป็นไปตาม

ระยะเวลาที่กำหนด 

78.38 - เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์
มาตรฐานขั้นตอน และ
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน         
ให้ผู้รับบริการทราบ 

- ทุกคณะ 
- สำนัก/สถาบัน 
บัณฑิตวิทยาลัย 
 

E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/
ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มา
ติดต่ออ่ืนๆ อย่างเท่าเทียม
กันมากน้อยเพียงใด 

77.56 - ระบบบัตรคิวในการ
ให้บริการเพื่อความเท่าเทียม
กันไม่เลือกปฏิบัติ 
 

- ทุกคณะ 
- สำนัก/สถาบัน 
บัณฑิตวิทยาลัย 
 

E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่
ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การดำเนินการ/ให้บริการแก่
ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่
ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มาก
น้อยเพียงใด 

74.66 - เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์
มาตรฐานขั้นตอน และ
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน        
ให้ผู้รับบริการทราบ 

- ทุกคณะ 
- สำนัก/สถาบัน 
บัณฑิตวิทยาลัย 
 

E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ  
มีการดำเนินงาน โดย
คำนึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชนและส่วนรวมเป็น
หลัก มากน้อยเพียงใด 

69.77 - ระบบบัตรคิวในการ
ให้บริการเพื่อความเท่าเทียม
กันไม่เลือกปฏิบัติ 
 

- ทุกคณะ 
- สำนัก/สถาบัน 
บัณฑิตวิทยาลัย 
 

7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
(E6-E10) จำนวน 3 ข้อ 

81.27   

E6 การเผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงานที่ท่านติดต่อมี
ลักษณะดังต่อไปนี้มากน้อย
เพียงใด 
- เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 
- มีช่องทางหลากหลาย 

73.15 - เว็บไซต์/Line/ 
Facebook/e-mail 
SMS/Appication/Youtube 
- ข้อมูลเป็นปัจจุบัน 

- ทุกคณะ 
- สำนัก/สถาบัน 
บัณฑิตวิทยาลัย 
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หัวข้อการประเมิน คะแนนเฉลี่ย  แนวทางการพัฒนา 
ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการ 

E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ  
มีการเผยแพร่ผลงานหรือ
ข้อมูลที่สาธารณชนควร
รับทราบอย่างชัดเจน มาก
น้อยเพียงใด 

70.93 - การเผยแพร่ผลงานหรือ
ข้อมูลที่สาธารณชนตาม 
พันธกิจมหาวิทยาลัย 

- ทุกคณะ 
- สำนัก/สถาบัน 
บัณฑิตวิทยาลัย 
 

E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ             
มีการชี้แจงและตอบคำถาม 
เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับ
การดำเนินงานได้อย่าง
ชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

75.86 - ผู้บริหารตรวจเยี่ยมคณะ
เพ่ือรับฟังความคิดเห็น หรือ
ข้อกังวลสงสัย 

- ทุกคณะ 
- สำนัก/สถาบัน 
บัณฑิตวิทยาลัย 

8.การปรับปรุงการทำงาน
(E11-E15) จำนวน 4 ข้อ 

75.99   

E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ที่ท่านติดต่อปรับปรุง
คุณภาพ การปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อย
เพียงใด 

75.19 -มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ใน
การบริการให้รวดเร็วขึ้น 
- ควรมีการประเมินหลังการ
ให้บริการโดยทันที 

- ทุกคณะ 
- สำนัก/สถาบัน 
บัณฑิตวิทยาลัย 
 

E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ  
มีการปรับปรุงวิธีการและ
ขั้นตอนการดำเนินงาน/การ
ให้บริการดีขึ้น มากน้อย
เพียงใด 

75.19 - มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ใน
การบริการให้รวดเร็วขึ้น 
- ควรมีการประเมินหลังการ
ให้บริการโดยทันที 

- ทุกคณะ 
- สำนัก/สถาบัน 
บัณฑิตวิทยาลัย 
 

E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ 
เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้
มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการ
ดำเนินงาน/การให้บริการ
ของหน่วยงานได้ดีขึ้น มาก
น้อยเพียงใด 

53.86 - ควรพัฒนาการดำเนินงาน/
การให้บริการของหน่วยงาน 
โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ 
ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเข้าไปมีส่วนร่วมเพ่ือ
ปรับปรุงการดำเนินงาน 

- ทุกคณะ 
- สำนัก/สถาบัน 
บัณฑิตวิทยาลัย 
 

E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ 
มีการปรับปรุงการ
ดำเนินงาน/การให้บริการ ให้
มีความโปร่งใสมากข้ึน มาก
น้อยเพียงใด 

74.97 - เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์
มาตรฐานขั้นตอน และ
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน  
ให้ผู้รับบริการทราบ 

- ทุกคณะ 
- สำนัก/สถาบัน 
บัณฑิตวิทยาลัย 
 

 


