แผนพัฒนาการดาเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ข้อ
o1

ข้อมูล
โครงสร้าง

o2

ข้อมูลผู้บริหาร

o3

อานาจหน้าที่

องค์ประกอบด้านข้อมูล 2564

ความเห็น ป.ป.ช. 2563

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(ผู้รับผิดชอบ)

o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
o แสดงตาแหน่งที่สาคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น
สานัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุม่ เป็นต้น

กองการเจ้าหน้าที่
กลุ่ม ก.พ.ร.
(นางสาวเปรมหทัย อมาตยกุล)

o แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดารง
ตาแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน
o แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ด้วยชื่อ-นามสกุล ตาแหน่ง
รูปถ่าย และช่องทางการติดต่อของผู้บริหารแต่ละคน
o แสดงข้อมูลหน้าที่และอานาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกาหนด

กองกลาง
กลุ่มประชาสัมพันธ์
นายอธิปัตย์ พัฒน์นาวิน
กองการเจ้าหน้าที่
กลุ่มนิติการ
(นางสาวมานัสนันท์ พ่องประสาท)

การดาเนินงาน
[แล้วเสร็จ]
จะปรับโครงสร้างต่อเมื่อ
ผ่านกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.)

เพิ่มเติมคาว่า
“พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ ในบรรทัดแรก
และอานาจตามมาตราต่างๆ
ในบรรทัดที่สอง”

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล 2564

o4

แผนยุทธศาสตร์หรือ o แสดงแผนการดาเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
แผนพัฒนาหน่วยงาน o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น ยุทธศาสตร์หรือ
แนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
o เป็นแผนที่มรี ะยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564

o5

ข้อมูลการติดต่อ

o6

กฎหมายที่เกีย่ วข้อง

o7

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงข้อมูลการติดต่อ อย่างน้อยประกอบด้วย
o ที่อยู่หน่วยงาน
o หมายเลขโทรศัพท์
o หมายเลขโทรสาร
o ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
o แผนที่ตั้งหน่วยงาน
o แสดงกฎหมายที่เกีย่ วข้องกับการดาเนินงานหรือการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน

o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกีย่ วข้องกับการดาเนินงานตาม
อานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
o เป็นข้อมูลข่าวสารทีเ่ กิดขึ้นในปี พ.ศ. 2564

ความเห็น ป.ป.ช. 2563

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(ผู้รับผิดชอบ)
กองนโยบายและแผน
กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
(นางสาวฐิติมาภรณ์ ปัญญา)

ควรแสดงแผนที่ให้ชัดเจน
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าไป
ติดต่อได้อย่างสะดวก และ
ถูกต้อง

กองกลาง
กลุ่มประชาสัมพันธ์
นายอธิปัตย์ พัฒน์นาวิน

กองการเจ้าหน้าที่
กลุ่มนิติการ
(นางสาวมานัสนันท์ พ่องประสาท)
กลุ่มพัฒนาบุคลากร
(นายไพศาล สังข์ฉ่า)
กองกลาง
กลุ่มการเงินและบัญชี
(นางสาวนฤมล อินสว่าง)
กลุ่มพัสดุ
(นางสาวญาณี ศิริคณ
ุ )
กองกลาง
กลุ่มประชาสัมพันธ์
นายอธิปัตย์ พัฒน์นาวิน

การดาเนินงาน
[แล้วเสร็จ]
จัดทายุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ พ.ศ. 2561 - 2565
(ฉบับทบทวน)
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2564
[ 15 มี.ค. 64 ]
ปรับแผนที่ให้ชัดเจนรวมถึง
เป็นช่องทางเข้าสู่ Google
map
[15 มี.ค. 64]

หากมีกฎหมายลาดับรอง
ของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ให้นามาใส่เพิ่ม
และสร้างห้องหัวข้อตาม
กลุ่มงาน

ข้อ

ข้อมูล

o8

Q&A

o9

Social Network

o10 แผนดาเนินงาน
ประจาปี

o11 รายงานการกากับ
ติดตาม
การดาเนินงาน
ประจาปี
รอบ 6 เดือน
o12 รายงานผลการ
ดาเนินงานประจาปี

องค์ประกอบด้านข้อมูล 2564
o แสดงตาแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถ
สอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คาตอบกับ
ผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง (Q&A)
ยกตัวอย่างเช่น Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น
o แสดงตาแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยัง
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook,
Twitter, Instagram เป็นต้น

ความเห็น ป.ป.ช. 2563

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(ผู้รับผิดชอบ)
กองนโยบายและแผน
กลุ่มสารสนเทศและการสื่อสาร
(นายรักชาติ เหมะสิขณ
ั ฑกะ)

ควรแสดง Link URL ที่เป็น
ช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลไฟล์
เอกสาร ผ่านหน้าเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าประชาชนสามารถเชื่อมโยง
เข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต์
ของหน่วยงาน

การดาเนินงาน
[แล้วเสร็จ]
ตัดช่องทางการร้องเรียน
ทุจริตแล้วไปอยู่ที่เมนูเพื่อ
ตอบข้อ o30
[ 15 มี.ค. 64 ]

กองกลาง
กลุ่มประชาสัมพันธ์
นายอธิปัตย์ พัฒน์นาวิน

Admin เพิ่มเติมคาอธิบายใน
ระบบ ITAS

o แสดงแผนการดาเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น โครงการหรือ
กิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดาเนินการ เป็นต้น
o เป็นแผนที่มรี ะยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2564
o แสดงความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนดาเนินงานประจาปี
o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้ายกตัวอย่างเช่น
ความก้าวหน้าการดาเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
งบประมาณที่ใช้ดาเนินงาน เป็นต้น
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564

กองนโยบายและแผน
กลุ่มแผนและงบประมาณ
(นางสาวสุกาญจนา ศรีเขียวพงษ์)

แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
[ 15 มี.ค. 64 ]

กองนโยบายและแผน
กลุ่มแผนและงบประมาณ
(นางสาวสุกาญจนา ศรีเขียวพงษ์)

o แสดงผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงานประจาปี
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดาเนินงาน ยกตัวอย่างเช่น ผลการ
ดาเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563

กองนโยบายและแผน
กลุ่มแผนและงบประมาณ
(นางสาวสุกาญจนา ศรีเขียวพงษ์)

- ผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 64 รอบ 6 เดือน
- กก 100 ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
[ 7 เม.ย. 64 ]
รายงานผลการปฏิบัติงานตาม
แผนฯ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
[ 15 มี.ค. 64 ]

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล 2564

ความเห็น ป.ป.ช. 2563

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(ผู้รับผิดชอบ)

o13 คู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้
ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างเช่น เป็นคู่มือ
ปฏิบัติภารกิจใด สาหรับเจ้าหน้าทีห่ รือพนักงานตาแหน่งใด กาหนด
วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น

กองการเจ้าหน้าที่
กลุ่มบริหารงานบุคคล
(นางสาวนงนภัส พัชรภาคย์)
กองตรวจสอบภายใน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
(นายศรัณย์กร สุวรรณประทีป)

o14 คู่มือหรือมาตรฐาน
การให้บริการ

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผูม้ าติดต่อกับ
หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ ยกตัวอย่างเช่น เป็นคู่มือสาหรับ
บริการหรือภารกิจใด กาหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือ
การติดต่ออย่างไร เป็นต้น

o15 ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ

o แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน
o เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564

กองส่งเสริมส่งเสริมวิชาการ
กลุ่มส่งเสริมและเผยแพร่ทาง
วิชาการ
(นางสาวชลธิชา บัวศรี)
กองกิจการนักเรียน นักศึกษา
และกิจการพิเศษ
กลุ่มบริการวิชาการ
(นางสาววิภาวรรณ นาคพงษ์)
กองส่งเสริมส่งเสริมวิชาการ
กลุ่มส่งเสริมและเผยแพร่ทาง
วิชาการ
(นางสาวชลธิชา บัวศรี)
กองกิจการนักเรียน นักศึกษา
และกิจการพิเศษ
กลุ่มบริการวิชาการ
(นางสาววิภาวรรณ นาคพงษ์)

การดาเนินงาน
[แล้วเสร็จ]
- กรณีที่ข้อมูลในคู่มือหรือ
แนวทางการดาเนินการ
ปฏิบัติงานมีการปรับแก้ไข
ให้นามาลงเพิ่มเติมในเว็บไซต์
- กรณีมีคู่มือหรือแนวทาง
การปฏิบัติงานใหม่ให้นามาลง
เพิ่มเติมในเว็บไซต์
เพิ่มเอกสารตีพิมพ์ และ
วิชาการนานาชาติ

Update
[7 เม.ย. 64]

ข้อ

ข้อมูล
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o16 รายงานผลการ
สารวจ
ความพึงพอใจการ
ให้บริการ

o แสดงผลสารวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563

o17 E–Service

o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหน่วยงาน
ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอานวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน

o18 แผนการใช้จ่าย
o แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
งบประมาณประจาปี o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น งบประมาณตาม
แหล่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น
o เป็นแผนที่มรี ะยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2564
o19 รายงานการกากับ
ติดตาม
การใช้จ่าย
งบประมาณประจาปี
รอบ 6 เดือน
o20 รายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณ
ประจาปี

o แสดงความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปี
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้า
การใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564
o แสดงผลการดาเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ยกตัวอย่างเช่น
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมาย เป็นต้น
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563

ความเห็น ป.ป.ช. 2563
ควรแสดงผลสารวจความพึง
พอใจการให้บริการตามอานาจ
หน้าที่หรือภารกิจสาคัญ ใน
ภาพรวมของหน่วยงาน อาทิ
การเรียนการสอน ผลงานวิจัย
เป็นต้น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(ผู้รับผิดชอบ)

การดาเนินงาน
[แล้วเสร็จ]

กองตรวจสอบภายใน
(นายศรัณย์กร สุวรรณประทีป)
กองกิจการนักเรียน นักศึกษา
และกิจการพิเศษ
กลุ่มบริการวิชาการ
(นางสาววิภาวรรณ นาคพงษ์)
กองส่งเสริมวิชาการ
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศทาวิชาการ
(นายนิกร ยาพรม)
สานักกีฬา
(นายปภินวิชตฎ์ โพธิ์กาศ)
คณะศิลปะศาสตร์
(นางสาวเมธารัตน์ เหล็กเพ็ชร)
กองนโยบายและแผน
กลุ่มแผนและงบประมาณ
(นางสาวสายใจ แก้วมูลตรี)

Update
เพิ่มเติมข้อมูล ดังนี้
- ความพึงพอใจการเรียนการ
สอน
- ความพึงพอใจผลงานวิจัย

กองนโยบายและแผน
กลุ่มติดตามและประเมินผล
(นางสาวธัญญาลักษณ์ สุวรรณกุล)

กองนโยบายและแผน
กลุ่มติดตามและประเมินผล
(นางสาวธัญญาลักษณ์ สุวรรณกุล)

นาข้อมูลหลักสูตรจากคณะ
ศิลปศาสตร์มาลง

แผนการปฏิบัติงาน และการ
ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
[ 15 มี.ค. 64 ]
กก.100
6 เดือนของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
[ 7 เม.ย. 64 ]
กก.100 ปี 2563
เพิ่มเติม ปัญหา อุปสรรค
[ 15 มี.ค. 64 ]

ข้อ

ข้อมูล
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o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง o แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน
หรือแผนการจัดหา จะต้องดาเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุ
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2564
o22 ประกาศต่าง ๆ
o แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดาเนินการตามพระราชบัญญัติ
เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น
การจัดซื้อจัดจ้างหรือ ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
การจัดหาพัสดุ
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2564
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัด o แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
จ้างหรือ
o มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซือ้ จัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่น งานที่ซื้อ
การจัดหาพัสดุราย
หรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้
เดือน
เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกและราคาที่ตกลง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
o จาแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
ใดให้เผยแพร่วา่ ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น)
o เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564
o24 รายงานผลการจัดซื้อ o แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
จัดจ้างหรือการจัดหา o มีข้อมูลรายละเอียด ยกตัวอย่างเช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อ
พัสดุประจาปี
จัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563

ความเห็น ป.ป.ช. 2563

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(ผู้รับผิดชอบ)
กองกลาง
กลุ่มพัสดุ
(นางสาวญาณี ศิริคณ
ุ )

การดาเนินงาน
[แล้วเสร็จ]
Update
[15 มี.ค. 64]

กองกลาง
กลุ่มพัสดุ
(นางสาวญาณี ศิริคณ
ุ )
กองกลาง
กลุ่มพัสดุ
(นางสาวญาณี ศิริคณ
ุ )

ควรมีการสรุปภาพรวมผลการ กองกลาง
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ กลุ่มพัสดุ
ประจาปี 2562 ของหน่วยงาน (นางสาวญาณี ศิริคณ
ุ )
โดยเทียบกับแผนการจัดซื้อจัด
จ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ปี 2562 เพื่อให้เห็นประสิทธิภาพ
และวิเคราะห์ปญ
ั หา อุปสรรค
เพื่อนาไปปรับปรุงแผนฯ
ในปี 2563

Update
[7 เม.ย. 64]

Update
เพิ่มเติมข้อมูลการวิเคราะห์
ปัญหา อุปสรรค การจัดซื้อ
จัดจ้าง ปี งปม. 63 เพื่อมา
ปรับปรุง ปี งปม. 64

ข้อ

ข้อมูล

o25 นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

องค์ประกอบด้านข้อมูล 2564

o เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้
บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2564
o แสดงนโยบาย หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลทีม่ ี
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่มีความโปร่งใสและมีคณ
ุ ธรรม
o เป็นนโยบายหรือแผนการบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
ผู้บริหารสูงสุด ที่กาหนดในนามของหน่วยงาน
o26 การดาเนินการตาม o เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2564
นโยบาย
o แสดงการดาเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนา
การบริหารทรัพยากร ทรัพยากรบุคคล ยกตัวอย่างเช่น การวางแผนกาลังคน การสรรหาคนดี
บุคคล
คนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร
การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุ
และแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การส่งเสริม
จริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น
o เป็นการดาเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบาย หรือแผนการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ความเห็น ป.ป.ช. 2563

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(ผู้รับผิดชอบ)

การดาเนินงาน
[แล้วเสร็จ]

กองการเจ้าหน้าที่
กลุ่มบริหารงานบุคคล
(1.นางสาวฐปนพรรษ ฤกษ์เปลี่ยน
2.นางสาวนงนภัส พัชรภาคย์
3.นางสาวมณีรัตน์ นราธิปานันท์)

กองการเจ้าหน้าที่
กลุ่มบริหารงานบุคคล
(1.นางสาวฐปนพรรษ ฤกษ์เปลี่ยน
2.นางสาวนงนภัส พัชรภาคย์
3.นางสาวมณีรัตน์ นราธิปานันท์)
กลุ่มพัฒนาบุคลากร
4.นายไพศาล สังข์ฉ่า

ลงข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับการสรร
หาคนเพิ่ม ดังนี้
- สมัครพนักงานราชการ
- รับสมัครข้าราชการ
สายสนับสนุนตาม 38 ค.
- รับสมัครอาจารย์
[15 มี.ค. 64]

ข้อ

ข้อมูล
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ความเห็น ป.ป.ช. 2563

o27 หลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับใน
หน่วยงานในปี พ.ศ. 2564 อย่างน้อยประกอบด้วย
o การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
o การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
o การพัฒนาบุคลากร
o การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
o การให้คณ
ุ ให้โทษและการสร้างขวัญกาลังใจ

o28 รายงานผลการ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
ประจาปี

o เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2563
o แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o มีข้อมูลรายละเอียดของการดาเนินการ ยกตัวอย่างเช่น ผลการ
ดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น

ไม่ได้แสดงหลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ที่ครบถ้วนตามที่กาหนดไว้
อันได้แก่ 1. หลักเกณฑ์การสรร
หาและคัดเลือกบุคลากร,
2. หลักเกณฑ์การบรรจุและ
แต่งตั้งบุคลากร,
3. หลักเกณฑ์การพัฒนา
บุคลากร,
4. หลักเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานบุคลากร,
5. หลักเกณฑ์การให้คณ
ุ ให้โทษ
และการสร้างขวัญกาลังใจ (ขาด
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร)
ควรแสดงข้อมูลรายละเอียด
เพิ่มเติม เช่น ผลการดาเนินการ
ตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ผลการ
วิเคราะห์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เป็นต้น

o29 แนวปฏิบัติการจัดาร
เรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต
และประพฤติมิชอบ

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการดาเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
กับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างเช่น รายละเอียด
วิธีการที่บุคคลภายนอกจะทาการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือ
วิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดาเนินการ เป็นต้น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(ผู้รับผิดชอบ)

การดาเนินงาน
[แล้วเสร็จ]

กองการเจ้าหน้าที่
กลุ่มบริหารงานบุคคล
(1.นางสาวฐปนพรรษ ฤกษ์เปลี่ยน
2.นางสาวนงนภัส พัชรภาคย์
3.นางสาวมณีรัตน์ นราธิปานันท์)

ลงข้อมูลหลักเกณฑ์การพัฒนา
บุคลากร และหัวข้อแยกตาม
องค์ประกอบของข้อมูลตามที่
ป.ป.ช.กาหนด เพื่อนาข้อมูลที่
เกี่ยวข้องมาลงตามหัวข้อ
ที่กาหนด และลงข้อมูลเพิ่ม
เกี่ยวกับการสรรหาคนเพิ่ม
ดังนี้
- สมัครพนักงานราชการ
- รับสมัครข้าราชการ
สายสนับสนุนตาม 38 ค.
- รับสมัครอาจารย์
[15 มี.ค. 64]

กองการเจ้าหน้าที่
กลุ่มพัฒนาบุคลากร
(1.นายไพศาล สังข์ฉ่า
2.นางสาวนิดสา จันทร์งาม)

Update
การเลื่อนระดับ ดังนี้
- รศ.
- ผศ.
- อาจารย์
- การจบปริญญาเอก
- การรับสมัครตาม 38 ค.
[15 มี.ค. 64]

กองการเจ้าหน้าที่
กลุ่มนิติการ
(นางสาวมานัสนันท์ พ่องประสาท)

ปรับประกาศหลักเกณฑ์
จากเดิมสถาบันการพลศึกษา
แก้ไขเป็น มหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ

ข้อ

ข้อมูล

o30 ช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

o32 ช่องทางการรับฟัง
ความคิดเห็น
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o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป
เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน
o แสดงข้อมูลสถิตเิ รื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
o มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน ยกตัวอย่างเช่น
จานวนเรื่อง เรื่องที่ดาเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน)
o เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564

o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการ
ดาเนินงานตามอานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทาง
ช่องทางออนไลน์
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน
o33 การเปิดโอกาสให้เกิด o แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาส
การมี
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มสี ่วนร่วมในการดาเนินงานตามภารกิจ
ส่วนร่วม
ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น ร่วมวางแผน ร่วมดาเนินการ ร่วม
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
o เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2564
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(ผู้รับผิดชอบ)
กองการเจ้าหน้าที่
กลุ่มนิติการ
(นางสาวมานัสนันท์ พ่องประสาท)

ควรทบทวนหัวข้อประเด็นหัวข้อ กองการเจ้าหน้าที่
ร้องเรียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ กลุ่มนิติการ
ที่ถูกต้องชัดเจน ไม่สับสน
(นางสาวมานัสนันท์ พ่องประสาท)
อาทิ ข้อร้องเรียนการทุจริต
ข้อร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อร้องเรียนการบริการ หรือ
อื่นๆ เป็นต้น
กองนโยบายและแผน
กลุ่มสารสนเทศและการสื่อสาร
(นายรักชาติ เหมะสิขณ
ั ฑกะ)

กองตรวจสอบภายใน
(นายศรัณย์กร สุวรรณประทีป)
กองบริหารงานกลาง
กลุ่มบริหารสภา
(นางชนัญชิดา จันทร์สุก)

การดาเนินงาน
[แล้วเสร็จ]
แยกช่องทางการร้องเรียน
ออกจากเว็บบอร์ด

ปรับตามความเห็น ป.ป.ช.
2563 โดยการแยกตามประเภท
หมวดหมู่ของเรื่องนั้น เช่น การ
จัดซื้อจัดจ้าง ข้อร้องเรียนการ
บริการ หรืออื่นๆ เป็นต้น
[7 เม.ย. 64]

Update
เพิ่มเติมข้อมูล ดังนี้
- การวิภาคหลักสูตรของคณะ
- ทบทวนยุทธศาสตร์
[15 มี.ค. 64]

ข้อ

ข้อมูล
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o34 เจตจานงสุจริตของ
ผู้บริหาร

o แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคามั่นว่าจะปฏิบตั ิหน้าที่และบริหาร
หน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
o ดาเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน

o35 การมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร

o แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วม
ของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
o เป็นการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสาคัญ
กับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและ
โปร่งใส
o เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2564

o36 การประเมินความ
เสี่ยงการทุจริต
ประจาปี

o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดาเนินงานหรือการปฏิบตั ิ
หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์
ความเสีย่ งและระดับของความเสีย่ ง มาตรการและการดาเนินการ
ในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น
o เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2564
o แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง
ในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
o เป็นกิจกรรมหรือการดาเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือ
การดาเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสีย่ งตามข้อ O36
o เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2564

o37 การดาเนินการเพื่อ
จัดการความเสีย่ ง
การทุจริต

ความเห็น ป.ป.ช. 2563

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(ผู้รับผิดชอบ)

ควรเผยแพร่เจตจานงสุจริตของ ฝ่ายบริหาร
ผู้บริหาร ให้อยู่ในส่วนที่สามารถ (ผศ.ดร.อภิวันท์ โอนสูงเนิน)
เผยแพร่ได้ตลอดเวลา หากอยู่ใน
ส่วนข่าวและกิจกรรม อาจทาให้
เลื่อนไป และต้องค้นหา หรือ
เข้าถึงได้ยากในอนาคต
ฝ่ายบริหาร
(ผศ.ดร.อภิวันท์ โอนสูงเนิน)

ควรแสดง Link URL ที่เป็น
ช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลไฟล์
เอกสาร ผ่านหน้าเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าประชาชนสามารถเชื่อมโยง
เข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต์
ของหน่วยงาน

กองการเจ้าหน้าที่
กลุ่ม กพร.
(นางสาวเปรมหทัย อมาตยกุล)

กองการเจ้าหน้าที่
กลุ่ม กพร.
(นางสาวเปรมหทัย อมาตยกุล)

การดาเนินงาน
[แล้วเสร็จ]
ประชุมจัดทาแผนพัฒนา ITA
พร้อมแสดงเจตนารมณ์
[3 มี.ค. 64]

Update
เพิ่มเติมข้อมูล ดังนี้
- การประชุมผู้บริหาร ณ วันที่
24 ก.พ. 64
- การประชุม ITA ณ วันที่ 3
มี.ค. 64
[15 มี.ค. 64]
เพิ่มช่องทางเข้าถึงที่หน้า
เว็บไซต์หลักโดยการสร้าง
Link URL
[15 มี.ค. 64]

Update
รอการรวบรวมข้อมูลของ
หน่วยงานตามภูมิภาค
[15 มี.ค. 64]

ข้อ

ข้อมูล
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o38 การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร

o แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมของหน่วยงานที่แสดงถึง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ
ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน
o เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2564

o39 แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต

o แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือ
พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ ช่วงเวลาดาเนินการ เป็นต้น
o เป็นแผนที่มรี ะยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564

o40 รายงานการกากับ
ติดตาม
การดาเนินการ
ป้องกันการทุจริต
ประจาปี รอบ 6
เดือน

o แสดงความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตตามข้อ o39
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้า
การดาเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้
ดาเนินงาน เป็นต้น
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564

o41 รายงานผลการ
ดาเนินการป้องกัน
การทุจริตประจาปี

o แสดงผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดาเนินการ ยกตัวอย่างเช่น ผลการ
ดาเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
o ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2563

ความเห็น ป.ป.ช. 2563

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(ผู้รับผิดชอบ)

การดาเนินการหรือกิจกรรมที่
กองการเจ้าหน้าที่
แสดง ไม่ได้มุ่งเน้นการเสริมสร้าง กลุ่มพัฒนาบุคลากร
วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่
(นางสาวนิดสา จันทร์งาม)
ของหน่วยงานมีทศั นคติ ค่านิยม
ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์
สุจริต อย่างชัดเจน และควรเป็น
กิจกรรมที่หน่วยงานเป็นผู้จดั ใน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมภายใน
ด้วยตนเอง
กองการเจ้าหน้าที่
กลุ่ม กพร.
(นางสาวเปรมหทัย อมาตยกุล)

รายงานการกากับติดตามการ
ดาเนินการป้องกันการทุจริต
ประจาปี รอบ 6 เดือน
(ในยุทธศาสตร์ที่ 1)
ยังไม่สอดคล้องกับ แผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตประจาปี
2563 ในข้อ O39

กองการเจ้าหน้าที่
กลุ่ม กพร.
(นางสาวเปรมหทัย อมาตยกุล)

กองการเจ้าหน้าที่
กลุ่ม กพร.
(นางสาวเปรมหทัย อมาตยกุล)

การดาเนินงาน
[แล้วเสร็จ]
อบรมศาสตร์พระราชาหรือ
นาโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
ความซื่อสัตย์สุจริต ที่จัดขึ้น
ภายในส่วนกลาง (ส่วนหนึ่ง
ของการประชุม ณ วันที่ 3
มี.ค. 64)
[15 มี.ค. 64]

Update
ลงข้อมูลแผนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ม.กีฬา
2564 และแผนส่งเสริม
คุณธรรมมหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ 2564
[15 มี.ค. 64]
Update
[7 เม.ย. 64]

ให้หน่วยงานในสังกัดระบุ
ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ เพื่อทาการ
สรุปผลการดาเนินการ
[15 มี.ค. 64]

ข้อ

ข้อมูล

o42 มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน

o43 การดาเนินการตาม
มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน
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o แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2563
o มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนที่มีความสอดคล้อง
กับผลการประเมินฯ ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนาผล
การวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น
o มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การกาหนด
ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกาหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบตั ิ
การกาหนดแนวทางการกากับติดตามให้นาไปสู่การปฏิบตั ิและการ
รายงานผล เป็นต้น
o แสดงผลการดาเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียดการนามาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
o เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2564

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(ผู้รับผิดชอบ)

การดาเนินงาน
[แล้วเสร็จ]

กองตรวจสอบภายใน
(1.นายศรัณย์กร สุวรรณประทีป
2.นางสาวรัตนาภรณ์ กุงไธสง)

Update
[15 มี.ค. 64]

กองตรวจสอบภายใน
(1.นายศรัณย์กร สุวรรณประทีป
2.นางสาวรัตนาภรณ์ กุงไธสง)

Update
[15 มี.ค. 64]

ความหมายของสัญญาลักษณ์
Update
[ว/ด/ป]

= สามารถนาข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาใช้ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้เลย
= การดาเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คล้ายกับการดาเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดาเนินงานเหมือนปีก่อน)
= กาหนดวันที่งานแล้วเสร็จ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้อานวยการกองของหน่วยงานที่รับผิดชอบ มีหน้าที่กากับ ติดตาม ให้งานแล้วเสร็จตามกาหนดการ

