การดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ประเภท สถาบันอุดมศึกษา

ผลการดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย เทตโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะ
พบว่า จากการประเมินแบบวัด (OIT) การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data) นั้น มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และการให้บริการผ่านระบบ E-service ได้อย่างครบถ้วน
และง่ายต่อการเข้าถึง โดยควรแสดงความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนดาเนินงานประจาปี โดยมีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า และเป็นข้อมูลในระยะเวลา
6 เดือนแรกของปีที่ประเมิน ในส่วนของการประเมินแบบวัด (EIT) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) นั้น แบบวัด EIT เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคคลภายนอก
เกี่ยวกับการให้บริการประชาชน ในด้านคุณภาพการดาเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงการทางาน และสาหรับการประเมินแบบวัด (IIT) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (Internal) นั้น เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อานาจ การใช้ทรัพย์สิ นของราชการ
และการแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน ฉะนั้น มหาวิ ทยาลัยฯ จึงกาหนดมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกาหนดให้ผู้รับผิดชอบจะต้องรายงานผลความ ก้าวหน้า ปัญหา
อุปสรรค (ถ้ามี) ซึ่งประกอบด้วยมาตรการ ขั้นตอน แนวทาง การกากับติดตาม การรายงานผล และขั้ นตอนการปฏิบัติงาน นั้น มหาวิทยาลัย ฯ จึงจัดทารายงานผลการ
ดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31
มีนาคม 2565) ดังนี้

มาตรการ

ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน
1.1 การบริหาร 1.1 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กอง
และพัฒนา (1) จั ด ให้ มี ก ารชี้ แ จง / เผยแพร่น โยบายการบริห ารทรัพ ยากร บริหารงาน
ทรัพยากร
บุคคลของมหาวิทยาลัยฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยให้
บุคคล
บุคคล
บุคลากรได้รับ ทราบทั่วทั้งมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้ เกิดความเข้าใจ
และความเชื่ อ มั่ น ในระบบการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของ
มหาวิทยาลัยฯ ในประเด็นดังต่อไปนี้
1) นโยบายการบริห ารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
2) หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 ประกอบด้วย
- การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
- การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
- การพัฒนาบุคลากร
- การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
- การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกาลังใจ

กาหนด
แล้วเสร็จ

ตุลาคม
2564

ผลการดาเนินการ
มหาวิทยาลัยฯ ดาเนินการจัดทาประกาศฯ เรื่อง
นโยบายการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ลงวั น ที่ 4
ตุ ล าค ม 2564 และ ห ลั ก เกณ ฑ์ การบ ริ ห าร
ทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โดยเผยแพร่ผ่ านบั น ทึ ก กองบริห ารงานบุ ค คล ที่
มทร.อีส าน 1140/853 ลงวันที่ 5 ตุล าคม 2564
เรื่อง ขอแจ้งเวียนประกาศฯ เรื่องนโยบายบริหาร
ทรั พ ยากรบุ ค คล และหลั ก เกณฑ์ ก ารบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคล โดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็ป
ไซต์กองบริหารงานบุคคลด้วย เพื่อให้บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยฯ รับทราบและเกิดความเข้าใจอย่าง
ทั่วถึง

มาตรการ

ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน
1.2 การบริหาร (1) จัดให้มีการชี้แจง/เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี
และจัดการ งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยให้บุคลากรได้รับทราบทั่วทั้ง
งบประมาณ มหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความเชื่อมั่นในระบบการ
ใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ
(2) รายงานการกากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ.
2565 รอบ 6 เดือน ต่อมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากร
หรือผู้รับบริการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยสามารถ
ทักท้วง/สอบถามได้
(3) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ต่อมหาวิทยาลัยฯ

ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง
และ
กองนโยบาย
และแผน

กาหนด
แล้วเสร็จ

ตุลาคม
2564/

มีนาคม
2565/
กันยายน
2565

ผลการดาเนินการ
(1) มหาวิทยาลัยฯ ได้ดาเนินการเผยแพร่แผน การใช้
จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไป
ยังหน่วยงานภายในมหาวิทยาลั ยฯ เพื่อให้ บุคลากร
ได้ รั บทราบ ตามหนั งสื อกองนโยบายและแผน ที่
มทร.อีสาน 1000/3544 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 64 เรื่อง
จั ด ท าแผนการปฏิ บั ติ งานและแผนการใช้ จ่ า ย
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และที่
มทร.อีสาน 1130/060.1 ลงวันที่ 7 เมษายน 65 เรื่อง
ขอเผยแพร่แผนการปฏิ บั ติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และได้
เผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์กองนโยบายและแผน
(2) กองนโยบายและแผน รายงานการกากับติดตาม
การใช้ จ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2565 รอบ 6
เดื อน ต่ อมหาวิ ทยาลั ยฯ และเผยแพร่ ให้ บุ คลากร
รับทราบ ตามหนังสือกองนโยบายและแผน ที่ มทร.
อี สาน 1130/056.1 ลงวั นที่ 5 เมษายน 65 เรื่ อง
รายงานการก ากั บติ ดตามการใช้ จ่ ายงบประมาณ
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดื อน (1
ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) และได้เผยแพร่
ผ่านเว็ปไซต์กองนโยบายและแผน

มาตรการ

ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ

กาหนด
แล้วเสร็จ

ผลการดาเนินการ

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน
(3) กองนโยบายและแผน รายงานผลการใช้ จ่ าย
งบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่ อ
มหาวิทยาลัยฯ และเผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบ ตาม
หนั งสื อ กองนโยบายและแผน ที่ มทร.อี ส าน
1130/232.1 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 64 เรื่อง รายงานผล
การปฏิ บั ติ ง านและผลการใช้ จ่ า ยงบประมาณ
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้ เผยแพร่
ผ่านเว็ปไซต์กองนโยบายและแผน
1.3 การบริหาร
และจัดการ
ทรัพย์สินของ
ราชการ

(1) จัดให้มีการชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาต เพื่อยืมทรัพย์สิน กองกลาง
ของมหาวิทยาลัยฯ ไปใช้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลั ยฯ อย่างถูกต้อง
และ
โดยขั้นตอนการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯ นั้น ต้องไม่ยุ่งยากและ กองพัฒนา
เป็นการสร้างภาระเกินสมควรแก่ผู้ขอใช้บริการ
นักศึกษา
(2) รายงานการกากับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อป้องกันไม่ใช้มีการนาไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
กลุ่ม/พวกพ้อง


ตุลาคม
2564/

มีนาคม
2565/
กันยายน
2565

มหาวิทยาลั ยฯ เผยแพร่/ประชาสั มพัน ธ์ ขั้นตอน
แนวปฏิ บั ติ ต่ า งๆ ในการใช้ ท รั พ ย์ สิ น ของทาง
ราชการ เพื่ออานวยความสะดวกให้ กับบุคลากร
นั ก ศึ ก ษา และผู้ ม าขอใช้ บ ริ ก าร และมี หั ว หน้ า
หน่ ว ยงานเป็ น ผู้ พิ จ ารณ าอนุ มั ติ ก ากั บ และ
ตรวจสอบการใช้ท รัพ ย์สิ นของทางราชการ โดย
เผยแพร่ผ่านบันทึกไปยังหน่วยงาน และผ่าน เว็ป
ไซต์ของหน่วยงานต่างๆ เช่น บันทึกกองกลาง ที่
มทร.อีสาน 1118/719 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2564
เรื่ อ ง ประชาสั ม พั น ธ์ ขั้ น ตอนการขออนุ มั ติ ใ ช้
ยานพาหนะราชการ และที่มทร.อีสาน 1118/415
ลงวันที่ 20 เมษายน 2565 เรื่อง ประชาสัมพันธ์
ขั้ น ตอนการขออนุ มั ติ ใ ช้ ย านพาหนะราชการ,
บันทึกกองพัฒนานักศึกษา

มาตรการ

ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ

กาหนด
แล้วเสร็จ

ผลการดาเนินการ

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน

1.4 การบริหาร (1) จั ดให้ มี การชี้ แจง/เผยแพร่ คู่ มื อ/มาตรฐานการให้ บริ การของ
และพัฒนา มหาวิ ทยาลั ยฯ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 เกี่ ยวกั บขั้ นตอน
การให้บริการ ระยะเวลา และผู้รับบริการอย่างชัดเจน โดยให้บุคลากรได้รับทราบ
ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความเชื่อมั่นในระบบ
การให้บริการของมหาวิทยาลัย
(2) การเสริมสร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้ บริการให้
เข้ าถึ งได้ โดยง่ าย สะดวก รวดเร็ ว ถู ก ต้ อ ง เป็ น มิ ต ร และรั ก ษา
ความลับ
(3) การเพิ่ มมาตรการการปรั บปรุ งคุ ณ ภาพการปฏิ บั ติ งาน/การ
ให้บริการของมหาวิทยาลัยฯ ให้ดียิ่งขึ้น
(4) การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงาน/การให้บริการ
ของมหาวิทยาลัยฯ ให้ดียิ่งขึ้น

สานัก
ส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน
และ
สานักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ


ตุลาคม
2564/

มีนาคม
2565/
กันยายน
2565

ที่ มทร.อี สาน 1150/ว 0708 ลงวั นที่ 19 ต.ค. 64
เรื่ อง ขอประชาสั มพั นธ์ ขั้ นตอนการให้ บริ การยื ม
อุ ปกรณ์ กองพั ฒ นานั กศึ กษา , บั นทึ กส านั กวิ ทย
บริ การและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ที่ มทร.อี ส าน
1300/0236 ลงวันที่ 21 ต.ค. 64 เรื่อง ขอแจ้งเวียน
ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ
บริการทรัพยากรสารสนเทศ
มหาวิ ท ยาลั ย ฯ ได้ อ อกประกาศมาตรการให้
ผู้รับบริการเข้ามามีส่ วนร่ วมในการดาเนินงาน ของ
มหาวิทยาลัยฯ ในการให้ ข้อมูลข่าวสาร แสดงความ
คิดเห็น สร้างความร่วมมือ เปิดโอกาสในการตัดสินใจ
ระบุ ปั ญ หา พั ฒ นาทางเลื อ ก และแนวทางแก้ ไข
ร่วมกัน และมหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายให้ หน่ วยงาน
ดาเนินการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้ บริการ
(ลดรอบการปฏิบัติงาน) เพื่อให้บริการได้อย่างถูกต้อง
สะดวก รวดเร็ว มีขั้นตอน ระยะเวลา การให้บริการที่
ชั ดเจน อี กทั้ งยั งมี การประเมิ นการให้ บริ การตาม
หน่ ว ยงานต่ างๆ เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานปรั บ ปรุ งและ
พัฒนาการให้บริการ และให้หน่วยงานเผยแพร่คู่มือ
การให้ บ ริ ก ารต่ างๆ ผ่ านเว็ ป ไซต์ ข องหน่ ว ยงาน
และเว็ ป ไซต์ ข องส านั ก ส่ งเสริ ม วิ ช าการและงาน
ทะเบียน

มาตรการ

ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร
งาน
2. มาตรการเพิ่ม 2.1 การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในสังกัด
ประชาสัมพันธ์
ประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยฯ เผยแพร่ผลงาน หรือข้อมูลที่สาธารณชนควร
และ
การสื่อสาร
รับทราบอย่างชัดเจนมากขึ้น โดยการเผยแพร่ผลงาน หรือข้อมูล
สานักวิทย
ดังกล่าวจะต้องเข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และเพิ่มช่องทางที่
บริการและ
หลากหลายมากขึ้น
เทคโนโลยี
2.2 ให้หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยฯ เพิ่มมาตรการในการ
สารสนเทศ
ชี้แจงและตอบคาถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยจากผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการดาเนินงานให้ชัดเจนมาก
ขึ้น

กาหนด
แล้วเสร็จ

ตุลาคม
2564/

มีนาคม
2565/
กันยายน
2565

ผลการดาเนินการ
มหาวิ ท ยาลั ย ฯ ได้ มี ก ารออกมาตรการในการ
เผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล ต่ อ ส า ธ า ร ณ ะ โด ย มี ก า ร
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผ่านหน้าเว็ปไซต์ ของ
มหาวิ ท ยาลั ย ฯ เพื่ อ ให้ ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล ของ
มหาวิท ยาลั ย ฯ มี ความถูกต้อง ครบถ้ว น ชัดเจน
และเป็ น ปั จ จุ บั น ในการอ านวยความสะดวกให้
นั กศึ กษา เจ้ าหน้ าที่ ผู้ รับ บริการ และผู้ มี ส่ ว นได้
ส่วนเสียให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก
รวดเร็ว และตรวจสอบได้ นอกจากนี้ ยังได้มี การ
ปรั บ ปรุ ง การจั ด หมวดหมู่ เนื้ อ หาบนเว็ ป ไซต์ ใ ห้
สามารถเข้าถึงข้อมูล ได้ง่ายขึ้น ไม่ซับซ้อน และมี
ช่องทางที่หลากหลาย และให้ทุกหน่วยงานจัดทา
คู่มือและขั้นตอนการให้บริการผ่านเว็ปไซต์และสื่อ
ต่างๆ และมหาวิทยาลั ยฯได้เพิ่ มช่องทางในการ
สื่อสาร สอบถาม ชี้แจงและตอบคาถามข้อมูลต่างๆ
ผ่าน Message us ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยยังส่งเสริมให้
หน่วยงานมีบริการ E-Service ให้มากขึ้น

มาตรการ

ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ

มาตรการแก้ไข ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3. มาตรการแก้ไข 3.1 จัดให้มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์คู่มือการจัดการเรื่อง
ป้องกันและ
ร้องเรีย นการทุจ ริตและประพฤติมิช อบของมหาวิทยาลั ยฯ ช่อง
ปราบปรามการ ทางการร้องเรี ยนการทุ จริตและประพฤติมิชอบ การสร้างความ
ทุจริต
มั่นใจในการจัดการการทุจริต ตลอดจนปกป้องผู้ร้องเรียน
3.2 การเพิ่มมาตรการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยฯ มีการดาเนินการ
เฝ้าระวังการทุจริต การตรวจสอบการทุจริต และการลงโทษทาง
วินัย
3.3 การส่งเสริมให้มีการนาผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้ง
ภายในและภายนอก ไปปรับปรุงการทางาน เพื่อป้องกันการทุจริต

ผู้รับผิดชอบ
สานักงาน
กฎหมาย

กาหนด
แล้วเสร็จ

ตุลาคม
2564/

มีนาคม
2565/
กันยายน
2565

ผลการดาเนินการ
มหาวิทยาลัยฯ จัดทาคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุ จริ ตและประพฤติ มิ ชอบของมหาวิ ทยาลั ยฯ
และมีช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบผ่ านหน้ าเว็ ปไซต์ ของมหาวิ ทยาลั ย เพื่ อการ
สร้างความมั่นใจในการจัดการการทุจริต ตลอดจน
ปกป้องผู้ร้องเรียน โดยเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ผ่ า นบั น ทึ ก ส านั ก งานกฎหมาย ที่ มทร.อี ส าน
1145/0005 ลงวั น ที่ 20 เม.ย. 65 เรื่ อ งขอ
ประชาสั ม พั น ธ์ ป ระกาศเกี่ ย วกั บ การทุ จ ริ ต และ
ประพฤติ มิ ช อบของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ราช
มงคลอีสาน และเว็ปไซต์ของสานักงานกฎหมาย ใน
การนี้ มหาวิทยาลัยฯ จัดทาประกาศเจตจานงสุจริต
ผู้บริหาร ประกาศนโยบายงดรับ-งดให้ ของขวัญหรือ
ประโยชน์ อื่ นใด (No Gift Policy)ประกาศนโยบาย
คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งาน
ประกาศมาตรการป้องกันการ รับสิ นบน ประกาศ
มาตรการตรวจสอบการใช้ ดุ ลยพิ นิ จ ผ่ านเว็ปไซต์
มหาวิทยาลัยฯ เพื่ อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรรับรู้
รับทราบอย่างทั่วถึง

