
 

 

 

การวิเคราะห์ผลการประเมินรายการตัวช้ีวัด แบบ IIT EIT และ OIT 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
 

ขั้นตอนที่ 1 แสดงข้อมูลผลการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รายตัวชี้วัด  

(ข้อมูลจากผู้ตรวจประเมิน) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มีผลคะแนนการประเมิน  ITA ในภาพรวม 92.39 คะแนน  

โดยมีรายละเอียดข้อมูลรายตัวชี้วัด ตามล าดับ ดังนี้ 

  

ล าดับ ตัวชี้วัด คะแนน 
1 การใช้อ านาจ 97.11 
2 การปฏิบัติหน้าที่ 95.60 
3 การเปิดเผยข้อมูล 95.00 
4 การใช้งบประมาณ 94.73 
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 94.70 
6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 94.51 
7 การป้องกันการทุจริต 93.75 
8 คุณภาพการด าเนินงาน 91.11 
9 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 86.60 
10 การปรับปรุงการท างาน 82.63 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ขั้นตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุ จาก ป.ป.ช. 

จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (ITA) ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563” ที่ก าหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ภายในปี พ.ศ. 2565 และส าหรับ

การประเมินหน่วยงานของท่านจาก 3 แบบวัด  คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) รวมจ านวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด พบว่า มีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์

เป้าหมาย (ร้อยละ 85) ทุกตัวชี้วัด ซึ่งสะท้อนถึงการตระหนักรู้ของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและ

ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่างชัดเจน อีกทั้งยังค านึงถึงคุณภาพในการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ตลอดจนเห็นความส าคัญของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการให้บริการผ่านระบบ e-service อย่างดียิ่ง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ขั้นตอนที่ 3 

3.1 อุปสรรคการด าเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
จากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จากกองตรวจสอบภายใน) 

 
อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

1. เจ้าหน้าที่กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ที่รับผิดชอบการลงข้อมูลในส่วนของแบนเนอร์ ITA ได้ลาออก 
 
2. ทุกหน่วยงานมีการด าเนินการตามภารกิจจริง แต่ไม่มั่นใจใน
การน าข้อมูลน าเสนอ 
 
3. บางหน่วยงานจัดท าแล้ว แต่ไม่ได้น าลงเว็บไซต์ในลักษณะที่ 
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
ก าหนด 
 
4. การท างานส่วนใหญ่ เป็นรูปแบบระดมความคิดเห็น  

1. ให้หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือผู้
มีความรู้มาปฏิบัติหน้าที่แทนในส่วนที่เจ้าหน้าที่ท่ีลาออกไป 
 
2. มีคณะท างานที่คอยตรวจและปรับรูปแบบเพ่ือให้การ
น าเสนอข้อมูลมีรูปแบบเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน 
 
3. ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบช่วยกันจัดท าและค้นคว้าข้อมูล
เพ่ือให้ออกมาดีที่สุด และเพ่ือน ามาใช้เกิดผลอย่างไร ก็สามารถ
แก้ไขปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนได้  
 
4. ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละเรื่อง รวบรวมข้อมูลให้ครอบคลุมทุก
เรื่องตามองค์ประกอบ (ผู้รับผิดชอบหลักรวบรวมข้อมูลจาก
ส่วนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง) และหากมีข้อติดขัด สงสัย ประการใด ให้
ประสาน Admin เพ่ือประสานที่ปรึกษาต่อไป 

 
โดยนายปริวัตน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ให้นโยบายการท างานโครงการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตลอดจนทุกงาน ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละเรื่อง ต้องมาจากภารกิจงาน เพราะจะรู้
จริงในเรื่องที่ตนได้รับมอบหมาย เพ่ือสร้างระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อย่างยั่งยืน 

 

 
 
 

 

 

 



 
 
 

 

 

ขั้นตอนที่ 4 สรุปผลการวิเคราะห์ 

ผลคะแนน ITA ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีคะแนนรวมไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

ซึ่งมีคะแนนภาพรวม 92.39 คะแนน ระดับผลการประเมินอยู่ในระดับ A โดยคะแนนแต่ละส่วน จะมีดังนี้ 
1. แบบวัดการรับรู้ IIT 95.33 คะแนน 
2. แบบวัดการรับรู้ EIT 86.78 คะแนน 
3. แบบวัดการรับรู้ OIT 94.38 คะแนน  
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มีคะแนนเพียง 82.63 คะแนน  

ซึ่งน้อยที่สุดและไม่ผ่านเกณฑ์ ที่ ป.ป.ช. ก าหนดไว้ 85 คะแนน โดยมีคะแนนแต่ละข้อก าหนด ดังนี้ 

E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด  

80.95 คะแนน 

E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการดีขึ้ น มากน้อยเพียงใด  

82.75 คะแนน 

E13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ 87.67 คะแนน 

E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง

พัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีข้ึนมากน้อยเพียงใด 79.92 คะแนน 

E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด   

81.86 คะแนน 

 

 

 

 
  

 

 



 

 

 

 

จะเห็นได้ว่า จะมีเพียงข้อ E13 ที่มีคะแนน 87.67 คะแนน ซึ่งมากกว่า 85 คะแนน ทางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  

ก็ยังคงให้ความส าคัญในเรื่องการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินการต่อไป เพ่ือรักษาระดับคะแนน และจะมุ้งเน้นพัฒนาข้ออ่ืนๆ  

ที่ได้คะแนนน้อยกว่า 85 คะแนน โดยพัฒนาแต่ละข้อ ดังนี้  

E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด  

80.95 คะแนน 

E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น มากน้อยเพียงใด   

82.75 คะแนน 

E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด   

81.86 คะแนน 

แนวทางการพัฒนา E11 E12 และ E15 

1. จัดท ากระบวนการท างาน (Flow Chart) เนื่องจากเมื่อมีผู้มาใช้บริการก็จะทราบถึงข้ันตอนกระบวนงานนั้น 

2. แบบส ารวจความพึงพอใจ 

E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง

พัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีข้ึนมากน้อยเพียงใด 79.92 คะแนน 

    แนวทางการพัฒนา E14 

1. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน 

2. การตกลงท าความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก (MOU) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

บทวิเคราะห์ แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

 

จากผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในส่วนของแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จะพบว่ามีข้อที่ 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติไม่ได้คะแนนจ านวน 2 ข้อ ดังนี้ 

ข้อ O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

โดยทาง ป.ป.ช. ได้แสดงความเห็นว่า ไม่ได้แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ อันได้แก่  

 1. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

 2. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  

 3. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร  

 4. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร  

 5. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ (ขาดหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร) 

แนวทางการพัฒนา ข้อ O27 

 เนื่องจากได้น าข้อมูลหลักเกณฑ์จ านวนมากมาลงที่เว็บไซต์ แต่ไม่มีการจัดหมวดหมู่ ดังนั้นจึงต้องน าข้อมูลหลักเกณฑ์

มาจัดหมวดหมู่ เพ่ือให้เกิดความชัดเจน สืบค้นได้ง่าย 

ข้อ O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

โดยทาง ป.ป.ช. ได้เสนอความเห็นว่า การด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดง ไม่ได้มุ่งเน้นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน และควรเป็นกิจกรรมที่หน่วยงานเป็นผู้จัด

ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมภายในด้วยตนเอง  

แนวทางการพัฒนา ข้อ O38 

น าวิดีโอที่ปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้รับชม

อย่างสม่ าเสมอ พร้อมน าข่าวสารจากเพจของโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน แชร์ที่ Facebook ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬา

แห่งชาติ เพื่อเป็นอีกช่องทางในการเสริมสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานที่ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

มาตราอ่ืนๆ ที่จะส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้ท าประกาศเก่ียวกับมาตรการ 7 เรื่อง ดังนี้ 

1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

2. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 

3. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

4. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

5. มาตรการป้องกันการรับสินบนของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

6. มาตรการเพ่ือควบคุมความเสี่ยงหรือลดความเสี่ยงอันเกิดจากการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

7. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงาน 

และเพ่ือให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มีความตระหนักถึงคุณธรรมและความโปร่งใสอยู่เสมอ จึงเห็นควร

จัดท ามาตรการในรูปแบบคิวอาร์โค้ด 7 วัน 7 มาตรการ โดยการเผยแพร่ ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทาง Line และ Facebook 

ประกอบกับแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เป็นเรื่องส าคัญ และยังมีน้ าหนักคะแนนมากที่สุด จึงได้จัดท า

แผนพัฒนา โดยมีผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดย่อย พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาในแต่ละเรื่อง และมอบให้ คณบดี/ผู้อ านวยการส านัก/

ผู้อ านวยการกอง ในหน่วยงานที่รับผิดชอบของส่วนกลางมีหน้าที่ก ากับ ติดตาม ให้งานแล้วเสร็จตามก าหนดการ อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

 

 

 

 

 



 
 
 

แผนพัฒนาการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 2564 ความเห็น ป.ป.ช. 2563 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

(ผู้รับผิดชอบ) 
การด าเนินงาน 

[แล้วเสร็จ] 
o1 โครงสร้าง o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน 

o แสดงต าแหน่งที่ส าคญั และการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเชน่ 
ส านัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุม่ เป็นต้น 

 กองการเจ้าหน้าที ่ 
กลุ่ม ก.พ.ร. 
(นางสาวเปรมหทัย อมาตยกลุ) 

 
จะปรับโครงสร้างต่อเมื่อ 
ผ่านกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) 

o2 ข้อมูลผู้บริหาร o แสดงข้อมลูของผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ด ารง 
ต าแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน 
o แสดงข้อมลู อย่างน้อยประกอบด้วย ด้วยชื่อ-นามสกลุ ต าแหน่ง 
รูปถ่าย และช่องทางการตดิต่อของผู้บริหารแต่ละคน 

 กองกลาง  
กลุ่มประชาสัมพันธ ์
นายอธิปัตย์ พัฒน์นาวิน 

 
 

o3 อ านาจหน้าที ่ o แสดงข้อมลูหน้าท่ีและอ านาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด 
 
 
 
 
 
 

 กองการเจ้าหน้าที่  
กลุ่มนิติการ 
(นางสาวมานัสนันท ์พ่องประสาท) 

 
เพิ่มเตมิค าว่า 
“พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลยัการกีฬา
แห่งชาติ ในบรรทัดแรก  
และอ านาจตามมาตราต่างๆ  
ในบรรทัดท่ีสอง” 

 

 



ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 2564 ความเห็น ป.ป.ช. 2563 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

(ผู้รับผิดชอบ) 
การด าเนินงาน 

[แล้วเสร็จ] 
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือ 

แผนพัฒนาหน่วยงาน 
o แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานท่ีมีระยะมากกว่า 1 ปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น ยุทธศาสตร์หรือ 
แนวทาง เป้าหมาย ตัวช้ีวัด เป็นตน้ 
o เป็นแผนที่มรีะยะเวลาบังคับใช้ครอบคลมุปี พ.ศ. 2564 
 
 
 

 กองนโยบายและแผน  
กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร ์
(นางสาวฐิติมาภรณ์ ปัญญา) 
 

จัดท ายุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัการกีฬา
แห่งชาติ พ.ศ. 2561 - 2565 
(ฉบับทบทวน) 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 

[ 15 มี.ค. 64 ] 
o5 ข้อมูลการติดต่อ แสดงข้อมูลการตดิต่อ อย่างน้อยประกอบด้วย 

o ที่อยู่หน่วยงาน 
o หมายเลขโทรศัพท ์
o หมายเลขโทรสาร 
o ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส ์
o แผนที่ตั้งหน่วยงาน  

ควรแสดงแผนท่ีให้ชัดเจน 
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าไป
ติดต่อได้อย่างสะดวก และ
ถูกต้อง 

กองกลาง  
กลุ่มประชาสัมพันธ ์
นายอธิปัตย์ พัฒน์นาวิน 

ปรับแผนท่ีให้ชัดเจนรวมถึง
เป็นช่องทางเข้าสู่ Google 
map  

[15 มี.ค. 64] 

o6 กฎหมายที่เกีย่วข้อง o แสดงกฎหมายที่เกีย่วข้องกับการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยงาน 

 กองการเจ้าหน้าที ่ 
กลุ่มนิติการ 
(นางสาวมานัสนันท์ พ่องประสาท) 
กลุ่มพัฒนาบุคลากร 
(นายไพศาล สังข์ฉ่ า) 
กองกลาง  
กลุ่มการเงินและบญัช ี
(นางสาวนฤมล อินสว่าง) 
กลุ่มพัสด ุ
(นางสาวญาณี ศริิคณุ) 

 
หากมีกฎหมายล าดับรอง  
ของปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ให้น ามาใส่เพิ่ม 
และสร้างห้องหัวข้อตาม 
กลุ่มงาน 

o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ o แสดงข้อมลูข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเกีย่วข้องกับการด าเนินงานตาม 
อ านาจหน้าท่ีหรือภารกิจของหน่วยงาน 
o เป็นข้อมูลข่าวสารทีเ่กิดขึ้นในป ีพ.ศ. 2564 

 กองกลาง  
กลุ่มประชาสัมพันธ ์
นายอธิปัตย์ พัฒนน์าวิน 

 



ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 2564 ความเห็น ป.ป.ช. 2563 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

(ผู้รับผิดชอบ) 
การด าเนินงาน 

[แล้วเสร็จ] 
o8 Q&A o แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานท่ีบุคคลภายนอกสามารถ

สอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้ค าตอบกับ 
ผู้สอบถามได้ โดยมลีักษณะเป็นการสื่อสารไดส้องทาง (Q&A) 
ยกตวัอย่างเช่น Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นตน้ 

 กองนโยบายและแผน 
กลุ่มสารสนเทศและการสื่อสาร 
(นายรักชาต ิเหมะสิขณัฑกะ) 

ตัดช่องทางการร้องเรียน
ทุจริตแล้วไปอยู่ที่เมนเูพื่อ
ตอบข้อ o30 

[ 15 มี.ค. 64 ] 
o9 Social Network o แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานท่ีสามารถเชื่อมโยงไปยัง 

เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, 
Twitter, Instagram เป็นต้น 

ควรแสดง Link URL ที่เป็น
ช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลไฟล์
เอกสาร ผ่านหน้าเว็บไซตห์ลัก
ของหน่วยงาน ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าประชาชนสามารถเชื่อมโยง 
เข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต ์
ของหน่วยงาน 

กองกลาง  
กลุ่มประชาสัมพันธ ์
นายอธิปัตย์ พัฒนน์าวิน 

 
Admin เพิ่มเตมิค าอธิบายใน
ระบบ ITAS 

o10 แผนด าเนินงาน
ประจ าป ี

o แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานท่ีมีระยะ 1 ป ี
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น โครงการหรือ 
กิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการด าเนินการ เป็นต้น 
o เป็นแผนที่มรีะยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2564 

 
 
 
 

กองนโยบายและแผน  
กลุ่มแผนและงบประมาณ 
(นางสาวสุกาญจนา ศรีเขียวพงษ์) 
 

แผนปฏิบัติราชการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

[ 15 มี.ค. 64 ] 

o11 รายงานการก ากับ
ติดตาม 
การด าเนินงาน
ประจ าปี  
รอบ 6 เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการด าเนนิงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 
o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้ายกตัวอย่างเช่น 
ความก้าวหน้าการด าเนินการแตล่ะโครงการ/กิจกรรม รายละเอียด 
งบประมาณที่ใช้ด าเนินงาน เป็นตน้ 
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564 

 กองนโยบายและแผน 
กลุ่มแผนและงบประมาณ 
(นางสาวสุกาญจนา ศรีเขียวพงษ์) 
 
 

- ผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ 
ปีงบประมาณ 64 รอบ 6 เดือน 
- กก 100 ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

[ 7 เม.ย. 64 ] 
o12 รายงานผลการ

ด าเนินงานประจ าป ี
o แสดงผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินงาน ยกตัวอย่างเช่น ผลการ
ด าเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปญัหา
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย เป็นต้น 
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563 

 กองนโยบายและแผน 
กลุ่มแผนและงบประมาณ 
(นางสาวสุกาญจนา ศรีเขียวพงษ์) 

รายงานผลการปฏิบัติงานตาม
แผนฯ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

[ 15 มี.ค. 64 ] 



ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 2564 ความเห็น ป.ป.ช. 2563 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

(ผู้รับผิดชอบ) 
การด าเนินงาน 

[แล้วเสร็จ] 
o13 คู่มือหรือมาตรฐาน

การปฏิบัติงาน 
o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏบิัติงานท่ีเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานใช้
ยึดถือปฏิบัติใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกัน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏบิัติงาน ยกตัวอย่างเช่น เป็นคู่มือ 
ปฏิบัติภารกิจใด ส าหรับเจ้าหน้าท่ีหรือพนักงานต าแหน่งใด ก าหนด 
วิธีการขั้นตอนการปฏบิัติอย่างไร เป็นต้น 
 
 
 

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

 
- กรณีที่ข้อมูลในคู่มือหรือ
แนวทางการด าเนินการ
ปฏิบัติงานมีการปรับแกไ้ข 
ให้น ามาลงเพิ่มเติมในเว็บไซต ์
- กรณีมีคู่มือหรือแนวทาง 
การปฏิบัติงานใหม่ให้น ามาลง
เพิ่มเตมิในเว็บไซต ์

o14 คู่มือหรือมาตรฐาน
การให้บริการ 

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏบิัติที่ผู้รับบริการหรือผูม้าตดิต่อกับ
หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรบับริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏบิัติ ยกตัวอย่างเช่น เป็นคู่มือส าหรับ
บริการหรือภารกจิใด ก าหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือ 
การติดต่ออย่างไร เป็นต้น 
 
 
 

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

 
เพิ่มเอกสารตีพิมพ์ และ

วิชาการนานาชาต ิ
 
 

o15 ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ 

o แสดงข้อมลูสถิติการให้บริการของหน่วยงาน 
o เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Update 
[7 เม.ย. 64] 



ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 2564 ความเห็น ป.ป.ช. 2563 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

(ผู้รับผิดชอบ) 
การด าเนินงาน 

[แล้วเสร็จ] 
o16 รายงานผลการ

ส ารวจ 
ความพึงพอใจการ
ให้บริการ 

o แสดงผลส ารวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน 
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563 

ควรแสดงผลส ารวจความพึง
พอใจการให้บริการตามอ านาจ
หน้าท่ีหรือภารกิจส าคัญ ใน
ภาพรวมของหน่วยงาน อาทิ 
การเรยีนการสอน ผลงานวิจัย 
เป็นต้น 

กองตรวจสอบภายใน 
(นายศรัณย์กร สุวรรณประทีป) 
กองกิจการนักเรียน นักศึกษา 
และกิจการพิเศษ 
กลุ่มบริการวิชาการ 
(นางสาววิภาวรรณ นาคพงษ์) 

Update 
เพิ่มเตมิข้อมูล ดังนี ้
- ความพึงพอใจการเรียนการ
สอน 
- ความพึงพอใจผลงานวิจัย 

o17 E–Service o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหน่วยงาน
ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ 
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยงัช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลกั
ของหน่วยงาน 

 กองส่งเสริมวิชาการ 
กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศทาวิชาการ 
(นายนิกร ยาพรม) 
ส านักกีฬา 
(นายปภินวิชตฎ์ โพธ์ิกาศ) 
คณะศลิปะศาสตร ์
(นางสาวเมธารตัน์ เหล็กเพ็ชร) 

 
น าข้อมูลหลักสูตรจากคณะ

ศิลปศาสตรม์าลง 

o18 แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าป ี

o แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานท่ีมีระยะ 1 ปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น งบประมาณตาม 
แหล่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น 
o เป็นแผนที่มรีะยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2564 
 

 
 
 
 

กองนโยบายและแผน  
กลุ่มแผนและงบประมาณ 
(นางสาวสายใจ แก้วมลูตร)ี 

แผนการปฏิบัติงาน และการ
ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

[ 15 มี.ค. 64 ] 
o19 รายงานการก ากับ

ติดตาม 
การใช้จ่าย
งบประมาณประจ าป ี
รอบ 6 เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการด าเนนิงานตามแผนการใช้จ่าย 
งบประมาณประจ าปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้า
การใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น 
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564 

 กองนโยบายและแผน  
กลุ่มตดิตามและประเมินผล 
(นางสาวธัญญาลักษณ์ สุวรรณกุล) 
 
 

กก.100  
6 เดือนของปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

[ 7 เม.ย. 64 ] 

o20 รายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี 

o แสดงผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ยกตัวอย่างเช่น 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปญัหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธ์ิ
ตามเป้าหมาย เป็นต้น 
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563 

 กองนโยบายและแผน  
กลุ่มตดิตามและประเมินผล 
(นางสาวธัญญาลักษณ์ สุวรรณกุล) 
 
 

กก.100 ปี 2563  
เพิ่มเตมิ ปญัหา อุปสรรค 

[ 15 มี.ค. 64 ] 



ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 2564 ความเห็น ป.ป.ช. 2563 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

(ผู้รับผิดชอบ) 
การด าเนินงาน 

[แล้วเสร็จ] 
o21 แผนการจดัซื้อจัดจา้ง

หรือแผนการจัดหา
พัสด ุ

o แสดงแผนการจดัซื้อจัดจา้งหรือแผนการจดัหาพัสดุตามที่หน่วยงาน
จะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจดัจ้างและการบรหิาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในป ีพ.ศ. 2564 

 กองกลาง 
กลุ่มพัสด ุ
(นางสาวญาณี ศริิคณุ) 

Update 
[15 มี.ค. 64] 

o22 ประกาศตา่ง ๆ 
เกี่ยวกับ 
การจัดซื้อจดัจ้างหรือ 
การจัดหาพสัด ุ

o แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น 
ประกาศเชญิชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในป ีพ.ศ. 2564 

 กองกลาง 
กลุ่มพัสด ุ
(นางสาวญาณี ศริิคณุ) 

 

o23 สรุปผลการจัดซื้อจดั
จ้างหรือ 
การจัดหาพสัดรุาย
เดือน 

o แสดงสรุปผลการจัดซื้อจดัจ้างของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซือ้จัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่น งานท่ีซื้อ
หรือจ้าง วงเงินท่ีซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้
เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไ้ดร้บัการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น 
o จ าแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจดัจ้างในรอบเดือน
ใดให้เผยแพร่วา่ไมม่ีการจดัซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น) 
o เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564 

 กองกลาง 
กลุ่มพัสด ุ
(นางสาวญาณี ศริิคณุ) 

Update 
[7 เม.ย. 64] 

o24 รายงานผลการจดัซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุประจ าปี 

o แสดงผลการจัดซื้อจดัจ้างของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียด ยกตัวอย่างเช่น งบประมาณที่ใช้ในการจดัซื้อ 
จัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น 
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 

ควรมีการสรุปภาพรวมผลการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจดัหาพัสดุ
ประจ าปี 2562 ของหน่วยงาน 
โดยเทียบกับแผนการจัดซื้อจดั
จ้างหรือแผนการจัดหาพสัดุ  
ปี 2562 เพื่อให้เห็นประสิทธิภาพ 
และวิเคราะห์ปญัหา อุปสรรค 
เพื่อน าไปปรับปรุงแผนฯ 
ในปี 2563 

กองกลาง 
กลุ่มพัสด ุ
(นางสาวญาณี ศริิคณุ) 
 
 
 
 
 
 

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

 



ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 2564 ความเห็น ป.ป.ช. 2563 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

(ผู้รับผิดชอบ) 
การด าเนินงาน 

[แล้วเสร็จ] 
o25 นโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
o เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้
บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2564 
o แสดงนโยบาย หรือแผนการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลทีม่ี
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบรหิารทรัพยากรบุคคล
ที่มีความโปร่งใสและมีคณุธรรม 
o เป็นนโยบายหรือแผนการบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ 
ผู้บริหารสูงสุด ที่ก าหนดในนามของหน่วยงาน 

 กองการเจ้าหน้าที ่
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
(1.นางสาวฐปนพรรษ ฤกษ์เปลี่ยน 
2.นางสาวนงนภัส พัชรภาคย ์
3.นางสาวมณรีัตน์ นราธิปานันท์) 

 

o26 การด าเนินการตาม
นโยบาย 
การบริหารทรัพยากร
บุคคล 

o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 
o แสดงการด าเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล ยกตัวอย่างเช่น การวางแผนก าลังคน การสรรหาคนดี 
คนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร 
การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุ
และแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบตัิงาน การส่งเสรมิ
จริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น 
o เป็นการด าเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบาย หรือแผนการบรหิาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 กองการเจ้าหน้าที ่
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
(1.นางสาวฐปนพรรษ ฤกษ์เปลี่ยน 
2.นางสาวนงนภัส พัชรภาคย ์
3.นางสาวมณรีัตน์ นราธิปานันท์) 
กลุ่มพัฒนาบุคลากร 
4.นายไพศาล สังข์ฉ่ า 
 
 

ลงข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับการสรร
หาคนเพิ่ม ดังนี้  
- สมัครพนักงานราชการ  
- รับสมัครข้าราชการ 
สายสนบัสนุนตาม 38 ค. 
- รับสมคัรอาจารย ์

[15 มี.ค. 64] 



ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 2564 ความเห็น ป.ป.ช. 2563 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

(ผู้รับผิดชอบ) 
การด าเนินงาน 

[แล้วเสร็จ] 
o27 หลักเกณฑ์การ

บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

แสดงหลักเกณฑ์การบรหิารและพฒันาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับใน
หน่วยงานในปี พ.ศ. 2564 อย่างน้อยประกอบด้วย 
o การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
o การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
o การพัฒนาบุคลากร 
o การประเมินผลการปฏบิัติงานบุคลากร 
o การให้คณุให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ได้แสดงหลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ที่ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว ้
อันได้แก่ 1. หลักเกณฑ์การสรร
หาและคดัเลือกบุคลากร,  
2. หลักเกณฑ์การบรรจุและ
แต่งตั้งบุคลากร,  
3. หลักเกณฑ์การพัฒนา
บุคลากร,  
4. หลักเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานบุคลากร,  
5. หลักเกณฑ์การให้คณุให้โทษ
และการสรา้งขวัญก าลังใจ (ขาด
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร) 

กองการเจ้าหน้าที ่
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
(1.นางสาวฐปนพรรษ ฤกษ์เปลี่ยน 
2.นางสาวนงนภัส พัชรภาคย ์
3.นางสาวมณรีัตน์ นราธิปานันท์) 

ลงข้อมลูหลกัเกณฑ์การพัฒนา
บุคลากร และหัวข้อแยกตาม
องค์ประกอบของข้อมลูตามที่ 
ป.ป.ช.ก าหนด เพื่อน าข้อมลูที่
เกี่ยวขอ้งมาลงตามหัวข้อ 
ที่ก าหนด และลงข้อมลูเพิ่ม
เกี่ยวกับการสรรหาคนเพิ่ม 
ดังนี้  
- สมัครพนักงานราชการ  
- รับสมัครข้าราชการ 
สายสนบัสนุนตาม 38 ค. 
- รับสมคัรอาจารย ์

[15 มี.ค. 64] 

o28 รายงานผลการ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
ประจ าปี 

o เป็นรายงานผลของปีท่ีผ่านมา พ.ศ. 2563 
o แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการด าเนินการ ยกตัวอย่างเช่น ผลการ 
ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบคุคล ผลการวิเคราะห์
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล เป็นต้น 
 
 
 

ควรแสดงข้อมลูรายละเอียด 
เพิ่มเตมิ เช่น ผลการด าเนินการ
ตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ผลการ
วิเคราะห์การบรหิารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เป็นต้น 

กองการเจ้าหน้าที ่
กลุ่มพัฒนาบุคลากร 
(1.นายไพศาล สังข์ฉ่ า 
2.นางสาวนิดสา จันทร์งาม) 

Update 
การเลื่อนระดับ ดังนี ้
- รศ. 
- ผศ. 
- อาจารย ์
- การจบปริญญาเอก 
- การรับสมคัรตาม 38 ค. 

[15 มี.ค. 64] 
o29 แนวปฏิบัติการจัดาร 

เรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนท่ีเกี่ยวข้อง
กับการทุจริตและประพฤตมิิชอบของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏบิัติงาน ยกตัวอย่างเช่น รายละเอยีด
วิธีการที่บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรอื
วิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรยีน ส่วนงานที่รับผดิชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ เป็นต้น 

 กองการเจ้าหน้าที ่
กลุ่มนิติการ 
(นางสาวมานัสนันท์ พ่องประสาท) 

 
ปรับประกาศหลักเกณฑ ์
จากเดิมสถาบันการพลศึกษา 
แก้ไขเป็น มหาวิทยาลัย 
การกีฬาแห่งชาต ิ



ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 2564 ความเห็น ป.ป.ช. 2563 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

(ผู้รับผิดชอบ) 
การด าเนินงาน 

[แล้วเสร็จ] 
o30 ช่องทางแจ้งเรื่อง

ร้องเรียน 
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรยีนเกี่ยวกบั
การทุจริตและประพฤตมิิชอบของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน 
ผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป  
เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยงัช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลกั
ของหน่วยงาน 

 กองการเจ้าหน้าที ่
กลุ่มนิติการ 
(นางสาวมานัสนันท์ พ่องประสาท) 
 

 
แยกช่องทางการร้องเรียน
ออกจากเว็บบอร์ด 

o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง 
ร้องเรียนการทจุริต
และประพฤติมิชอบ 

o แสดงข้อมลูสถิตเิรื่องร้องเรยีนการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
ของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรยีน ยกตัวอย่างเช่น 
จ านวนเรื่อง เรื่องที่ด าเนินการแลว้เสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 
เป็นต้น (กรณไีมม่ีเรื่องร้องเรียนใหเ้ผยแพร่ว่าไมม่ีเรื่องร้องเรียน) 
o เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564 
 

ควรทบทวนหัวข้อประเด็นหัวข้อ
ร้องเรียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ที่ถูกต้องชัดเจน ไม่สับสน  
อาทิ ข้อร้องเรียนการทุจรติ  
ข้อร้องเรียนการจดัซื้อจัดจ้าง 
ข้อร้องเรียนการบริการ หรือ
อื่นๆ เป็นต้น 

กองการเจ้าหน้าที ่
กลุ่มนิติการ 
(นางสาวมานัสนันท์ พ่องประสาท) 

ปรับตามความเห็น ป.ป.ช. 
2563 โดยการแยกตามประเภท
หมวดหมู่ของเรื่องนั้น เช่น การ
จัดซื้อจัดจ้าง ข้อร้องเรยีนการ
บริการ หรืออ่ืนๆ เป็นต้น 

[7 เม.ย. 64] 

o32 ช่องทางการรับฟัง
ความคิดเห็น 

o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการ 
ด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทาง 
ช่องทางออนไลน์ 
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยงัช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลกั
ของหน่วยงาน 

 กองนโยบายและแผน 
กลุ่มสารสนเทศและการสื่อสาร 
(นายรักชาติ เหมะสิขณัฑกะ) 
 

 

o33 การเปิดโอกาสให้เกดิ
การม ี
ส่วนร่วม 

o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาส 
ให้ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียได้มสี่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจ 
ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วม 
แลกเปลีย่นความคดิเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น 
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 

 กองตรวจสอบภายใน 
(นายศรัณย์กร สุวรรณประทีป) 
กองบริหารงานกลาง  
กลุ่มบรหิารสภา 
(นางชนัญชิดา จันทร์สุก) 

Update 
เพิ่มเตมิข้อมลู ดังนี ้
- การวิภาคหลกัสตูรของคณะ 
- ทบทวนยุทธศาสตร ์

[15 มี.ค. 64] 



ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 2564 ความเห็น ป.ป.ช. 2563 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

(ผู้รับผิดชอบ) 
การด าเนินงาน 

[แล้วเสร็จ] 
o34 เจตจ านงสจุริตของ

ผู้บริหาร 
o แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือค ามั่นว่าจะปฏิบตัิหน้าที่และบรหิาร 
หน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
o ด าเนินการโดยผู้บริหารสูงสดุคนปัจจุบันของหน่วยงาน 

ควรเผยแพร่เจตจ านงสจุริตของ
ผู้บริหาร ให้อยู่ในส่วนท่ีสามารถ
เผยแพรไ่ดต้ลอดเวลา หากอยู่ใน
ส่วนข่าวและกิจกรรม อาจท าให้
เลื่อนไป และต้องค้นหา หรือ
เข้าถึงได้ยากในอนาคต 

ฝ่ายบรหิาร 
(ผศ.ดร.อภิวันท์ โอนสูงเนิน) 
 
 
 
 

ประชุมจัดท าแผนพัฒนา ITA 
พร้อมแสดงเจตนารมณ ์

[3 มี.ค. 64] 

o35 การมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร 

o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วม 
ของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน 
o เป็นการด าเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญ
กับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและ
โปร่งใส 
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 
 

 ฝ่ายบรหิาร 
(ผศ.ดร.อภิวันท์ โอนสูงเนิน) 
 

Update 
เพิ่มเตมิข้อมลู ดังนี ้
- การประชุมผู้บรหิาร ณ วนัที่ 
24 ก.พ. 64 
- การประชุม ITA ณ วนัที่ 3 
มี.ค. 64 

[15 มี.ค. 64] 
o36 การประเมินความ

เสี่ยงการทุจริต
ประจ าปี 

o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบตัิ
หน้าท่ีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขดักันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์
ความเสีย่งและระดับของความเสีย่ง มาตรการและการด าเนินการ 
ในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น 
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 

ควรแสดง Link URL ที่เป็น
ช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลไฟล์
เอกสาร ผ่านหน้าเว็บไซตห์ลัก
ของหน่วยงาน ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าประชาชนสามารถเชื่อมโยง 
เข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต ์
ของหน่วยงาน 

กองการเจ้าหน้าที ่
กลุ่ม กพร. 
(นางสาวเปรมหทัย อมาตยกลุ) 
 
 
 
 

เพิ่มช่องทางเข้าถึงที่หน้า
เว็บไซตห์ลักโดยการสร้าง 

Link URL 
[15 มี.ค. 64] 

o37 การด าเนินการเพื่อ
จัดการความเสีย่ง
การทุจริต 

o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง 
ในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจรติหรือก่อให้เกิดการขดักันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 
o เป็นกิจกรรมหรือการด าเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือ 
การด าเนินการเพื่อบรหิารจดัการความเสีย่งตามข้อ O36 
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 

 กองการเจ้าหน้าที ่
กลุ่ม กพร. 
(นางสาวเปรมหทัย อมาตยกลุ) 
 
 

Update 
รอการรวบรวมข้อมลูของ
หน่วยงานตามภมูิภาค 

[15 มี.ค. 64] 



ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 2564 ความเห็น ป.ป.ช. 2563 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

(ผู้รับผิดชอบ) 
การด าเนินงาน 

[แล้วเสร็จ] 
o38 การเสริมสร้าง

วัฒนธรรมองค์กร 
o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมของหน่วยงานท่ีแสดงถึง 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหเ้จ้าหน้าท่ีของหน่วยงานมีทัศนคต ิ
ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตยส์ุจรติ อย่างชัดเจน 
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 

การด าเนินการหรือกิจกรรมท่ี
แสดง ไมไ่ดมุ้่งเน้นการเสรมิสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้เจา้หน้าท่ี
ของหน่วยงานมีทศันคติ ค่านิยม 
ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์
สุจรติ อย่างชัดเจน และควรเป็น
กิจกรรมที่หน่วยงานเป็นผู้จดัใน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมภายใน
ด้วยตนเอง 

กองการเจ้าหน้าที่  
กลุ่มพัฒนาบุคลากร 
(นางสาวนิดสา จันทร์งาม) 

อบรมศาสตร์พระราชาหรือ
น าโครงการต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับ
ความซื่อสัตย์สุจริต ที่จัดขึ้น
ภายในส่วนกลาง (ส่วนหน่ึง
ของการประชุม ณ วันที่ 3 
มี.ค. 64) 

[15 มี.ค. 64] 

o39 แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 

o แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจรติหรือ 
พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปรง่ใสของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ ช่วงเวลาด าเนินการ เป็นต้น 
o เป็นแผนที่มรีะยะเวลาบังคับใช้ครอบคลมุปี พ.ศ. 2564 

 กองการเจ้าหน้าที ่
กลุ่ม กพร. 
(นางสาวเปรมหทัย อมาตยกลุ) 
 
 

Update 
ลงข้อมูลแผนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ม.กีฬา 
2564 และแผนส่งเสริม
คุณธรรมมหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ 2564 

[15 มี.ค. 64] 
o40 รายงานการก ากับ

ติดตาม 
การด าเนินการ
ป้องกันการทุจริต 
ประจ าปี รอบ 6 
เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตตามข้อ o39 
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้า
การด าเนินการแตล่ะโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้
ด าเนินงาน เป็นต้น 
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564 
 

รายงานการก ากับติดตามการ
ด าเนินการป้องกันการทุจริต
ประจ าปี รอบ 6 เดือน  
(ในยุทธศาสตร์ที่ 1)  
ยังไม่สอดคล้องกับ แผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตประจ าปี 
2563 ในข้อ O39 

กองการเจ้าหน้าที ่
กลุ่ม กพร. 
(นางสาวเปรมหทัย อมาตยกลุ) 

Update 
[7 เม.ย. 64] 

o41 รายงานผลการ
ด าเนินการป้องกัน
การทุจริตประจ าปี 

o แสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินการ ยกตัวอย่างเช่น ผลการ
ด าเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปญัหา
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย เป็นต้น 
o ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2563 

 กองการเจ้าหน้าที ่
กลุ่ม กพร. 
(นางสาวเปรมหทัย อมาตยกลุ) 
 
 

ให้หน่วยงานในสังกัดระบุ
ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ เพื่อท าการ
สรุปผลการด าเนินการ 

[15 มี.ค. 64] 



ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 2564 ความเห็น ป.ป.ช. 2563 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

(ผู้รับผิดชอบ) 
การด าเนินงาน 

[แล้วเสร็จ] 
o42 มาตรการส่งเสรมิ

คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

o แสดงการวิเคราะหผ์ลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2563 
o มีข้อมูลรายละเอียดการวเิคราะห์ ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นที่เป็น 
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนท่ีจะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนท่ีมีความสอดคล้อง
กับผลการประเมินฯ ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการน าผล
การวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น 
o มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการสง่เสริมคณุธรรมและความโปร่งใส 
ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะหผ์ลการ 
ประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การก าหนด
ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบตั ิ
การก าหนดแนวทางการก ากับติดตามให้นาไปสู่การปฏิบตัิและการ 
รายงานผล เป็นต้น 

 กองตรวจสอบภายใน 
(1.นายศรัณย์กร สุวรรณประทีป 
2.นางสาวรัตนาภรณ์ กุงไธสง) 

Update 
[15 มี.ค. 64] 

o43 การด าเนินการตาม
มาตรการส่งเสรมิ
คุณธรรมและความ 
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

o แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคณุธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดการนามาตรการเพื่อส่งเสริมคณุธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 

 กองตรวจสอบภายใน 
(1.นายศรัณย์กร สุวรรณประทีป 
2.นางสาวรัตนาภรณ์ กุงไธสง) 

Update 
[15 มี.ค. 64] 

ความหมายของสัญญาลักษณ์ 

  = สามารถน าข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาใช้ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้เลย 
Update   = การด าเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คล้ายกับการด าเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ด าเนินงานเหมือนปีก่อน) 
[ว/ด/ป]   = ก าหนดวันที่งานแล้วเสร็จ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 ผู้อ านวยการกองของหน่วยงานที่รับผิดชอบ มีหน้าที่ก ากับ ติดตาม ให้งานแล้วเสร็จตามก าหนดการ 

 


