
9th OKRs  ร้อยละของหน่วยงานที่ใช้ระบบ OKR และมีการถ่ายทอดไปยังบุคลากร 

การเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม  2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 

ความเชื่อมโยง  : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ ที่ 1 

(แผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแกน่ พ.ศ.2563-2566) 

ความหมาย : 
 OKRs (Objective and Key Results) หมายถึง วิธีการตั้งเป้าหมายของแต่ละบุคคลในองค์กรให้มีเป้าหมาย ที่สอดคล้องกัน

ทั้งองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์หลัก (objectives) ซึ่งเป็นการบอกจุดมุ่งหมายขององค์กรใน ระดับต่างๆ และมีผลลัพธ์หลัก (Key 
results) โดยลักษณะของ O –Objective 1.มีความท้าทายและเป็นไปได้ 2.สร้างแรงบันดาลใจ  3.ท าให้เกิดผลการด าเนินงาน
อย่างก้าวกระโดด และ K-Key result : ผลลัพธ์หลักที่จะท าให้เราประสบความส าเร็จโดยจะต้อง 1.มีความเฉพาะเจาะจง 2.
ก าหนดเป้าหมายและระยะเวลาอย่างชัดเจน  3.มีความท้าทายและเป็นไปได้และ 4.มีผู้รับผิดชอบชัดเจน 

 กระบวนการถ่ายทอดOKRs หมายถึง การมอบหมาย OKRs (ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ส าคัญ) จากมหาวิทยาลัยแล้ว
กระจายลงสู่ระดับหน่วยงานภายในของคณะหรือส่วนงานรวมทั้งการกระจายตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายหรือผลลัพธ์ลงสู่ระดับบุคคล 

 การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับบุคคล หมายถึง ตัวช้ีวัดที่ถ่ายทอดลงสู่ระดับบุคคลซึ่งอาจจะเป็นOKRsหรือผลลัพธ์ที่คณะส่วนงาน
ก าหนดขึ้นก็ได้ 

ค าอธิบาย :  
 การน าระบบการประเมินผลการด าเนินงานแบบ OKRs (Objective and Key Results) เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพได้มีการถ่ายทอด

ไปยังบุคลากร  
 มีลักษณะเป็นโครงการขยายผลเพือ่ขับเคลื่อนระบบการประเมินผลปฏิบัติงานและสมรรถนะระบบใหม่ (แบบ Future skill 

Development)  ผลลัพธ์การถ่ายทอดให้ส่วนงานไดร้ับการถ่ายระบบ OKR ไปยังบุคลากรมหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 ซึ่งอาจเป็นการนับจากการถ่ายทอดไปยังบุคลากรเป็นส่วนงานหรือถา่ยทอดไปยังบุคลากรทั้งคณะก็ได้ 

 
สูตรการค านวณผลลัพธ์หลัก : 
 

 

ร้อยละของหน่วยงานท่ีใช้ระบบ OKR และมีการ
ถ่ายทอดไปยังบุคลากร= 

จ านวนหน่วยงานท่ีใช้ระบบ OKR และมีการถ่ายทอดไปยัง
บุคลากร x 100 

จ านวนหน่วยงาน/ส่วนงานทั้งหมด 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

พิจารณาจากค่าร้อยละของหน่วยงานท่ีใช้ระบบ OKR และมีการถ่ายทอดไปยังบุคลากร  

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

   1.จ านวนหน่วยงานท่ีใช้ระบบ OKRs (ระบุจ านวน)                                      

   2.จ านวนหน่วยงานท้ังหมด  

   3.ค่าร้อยละที่ได ้  

   4.รายละเอียด เช่น ช่ือหน่วยงานท่ีใช้ระบบ OKR  

   5.รายละเอียดที่ได้ส่งเสริมการถา่ยทอดไปยังบุคลากร (ระบุ) 



แบบฟอร์มในการรายงาน (รายงานผลผ่านระบบออนไลน์) 

จ านวนหน่วยงานที่ใช้ระบบ OKR 
 

หน่วยงาน 

จ านวนหน่วยงานทั้งหมด 
 

หน่วยงาน 
   

รายชื่อหน่วยงาน รายละเอียดที่ได้ส่งเสริมการถ่ายทอดไปยังบุคลากร (ระบุ) 

1) 
 

2) 
 

3) 
 

***หมายเหตุ: หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานภายในของคณะนั้นๆ ที่มีการถ่ายทอด OKRs ไปยังรายบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11st OKRs  จ านวนชุมชนที่ได้รับการบริการจาก มข. อย่างบูรณาการของสาขาวิชาต่างๆ (สะสม) 

การเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม  2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 

ความเชื่อมโยง  : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ ที่ 2 

(แผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแกน่ พ.ศ.2563-2566) 

ความหมาย : 
 ชุมชน หมายถึง ชุมขนท่ีได้รับบรกิารวิชาการจากมหาวิทยาลยัขอนแก่นอย่างชัดเจน ภายใต้พ้ืนท่ีเชิงยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/

ส านักบริการวิชาการ/ศูนย์/สถาบนัวิจัย โดยมีการบูรณาการการใหบ้ริการจากองค์ความรู้หรือนวัตกรรมของ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น เพื่อมุ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และการอนรุักษ์สิ่งแวดล้อม 

 การบริการ หมายถึง การให้ความช่วยเหลือหรือการด าเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นการบริการที่ดีผู้รับบริการจะได้รับความ
ประทับใจและเกิดความชื่นชมองค์กร อันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรเบื้องหลังความส าเร็จของทุกงาน 

 การบูรณาการ หมายถึง การประสานกลมกลืนกันของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรรทรัพยากร ขีดความสามารถ
และอัตราก าลังของบุคลากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ส าคัญขององค์กร (ส านักงาน
รางวัลคุณภาพแหงชาติ,2562) 

ค าอธิบาย :  
 การส่งเสริมใหเ้กิดการบูรณาการการบริการวิชาการที่มุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (area/community based 

development) ในลักษณะทมีบริการวิชาการและท างานต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
ท้องถิ่น จนเกิดผลลัพธ์/ผลกระทบ (Impact) อยา่งแท้จริง แสดงถึงการขยายผลการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้และนวัตกรรม
ของมหาวิทยาลัยมากขึ้น มีการรวมกลุ่มนักวิจัยและการท างานร่วมกันในลักษณะการบูรณาการข้ามศาสตรม์ากขึ้น 

 เป็นการบูรณาของสาขาวิชาตา่งๆ ในคณะหรือเป็นการบรูณาการข้ามศาสตร์ระหว่างคณะ จากการใหบ้ริการจากองค์ความรู้หรือ
นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อมุ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม คณุภาพชีวิต และการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

 ไม่นับรวมโครงการบริการวิชาการที่ด าเนินการโดยเจ้าของโครงการเพียงผู้เดียว 
 การบูรณาการข้ามศาสตรส์ามารถด าเนินการไดโ้ดยการรวมศาสตร์ตา่งๆภายในของคณะหรือการด าเนนิการร่วมกับหน่วยงานอื่น

ภายนอกคณะเพื่อเข้าไปสนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในด้านต่างๆ 
 พิจารณาโครงการบริการวิชาการที่มีการด าเนินงานในลักษณะของการบูรณาการข้ามศาสตรเ์พื่อลงไปแก้ปัญหาให้กับสังคมและ

ชุมชนและเกิดผลกระทบด้านบวก ท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ช่วยเหลือตัวเองได้อย่ายั่งยืน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

พิจารณาโครงการบริการวิชาการที่มีการด าเนินงานในลักษณะของการบูรณาการข้ามศาสตรเ์พื่อลงไปแก้ปัญหาให้กับสังคมและชุมชน
และเกดิผลกระทบด้านบวก ท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ช่วยเหลือตวัเองได้อย่ายั่งยืน 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

   1.จ านวนชุมชนที่ได้รับการบริการจาก มข.                                          

   2.รายละเอียดผลด าเนินการ เชน่ ล าดับ/รายชื่อชุมชนที่ไดร้ับการบริการจาก มข./วัน/เดือนปีท่ีด าเนินการ  

   3.รายละเอียดถึงการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยมากข้ึน (ชุมชนไดร้ับประโยชน์อย่างไร) 

   4.รายละเอียดการบรูณาการข้ามศาสตร์ทั้งภายในและภายนอกคณะ 

 

 



12nd OKRs  จ านวนผลงานที่เกิดจากการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยในรูปแบบการสร้าง
คุณค่าร่วม (CSV) 

การเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม  2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 

ความเชื่อมโยง  : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ ที่ 3 

(แผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแกน่ พ.ศ.2563-2566) 

ความหมาย : 
 การสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value: CSV) หมายถึง เป็นแนวทางการด าเนินธรุกิจที่ใหค้วามส าคญักับสร้างคุณค่า

ทางเศรษฐกิจ (Economic Value) ให้กับกิจการและสังคมไปพร้อมกันเพ่ือความส าเร็จในระยะยาว บทบาทของธุรกิจต่อสังคม
ในบริบทของ CSV นั้นตั้งอยู่บนฐานคิดแบบระยะยาว (Long-term Thinking) เน้นการสร้างประโยชนแ์ก่ผู้ถือหุ้นและสังคมให้
เกิดเป็นผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งเปน็การร่วมกันคดิ ร่วมกันแก่ปญัหาร่วมกันระหว่างชุมชน คณะ/หน่วยงาน 

 การได้รับประโยชน์ร่วมกัน หมายถึง มหาวิทยาลัยได้องค์ความรู้และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยที่สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
ชุมชนชุมขนท่ีได้รับบริการวิชาการในรูปการผลักดันการสร้างอาชีพ การส่งเสริมธรุกิจ/วสิาหกิจ หรือเสริมสร้างคณุภาพชีวิตและ
สังคมภายในชุมชน ภาครัฐและเอกชนภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนรว่มและมสี่วนช่วยในการแกไ้ขปัญหาให้กับชุมชนและยังเป็น
การเพิ่มมลูค่าทางเศรษฐกิจให้กับธุรกิจทั้งของตนเองและของชุมชน 

 ชุมขนท่ีได้รับบริการวิชาการในรูปการผลักดันการสรา้งอาชีพ การส่งเสรมิธุรกิจ/วิสาหกจิ หรือเสริมสรา้งคุณภาพชีวิตและสังคม
ภายในชุมชน โดยความร่วมมือจากภาคเอกชน-มหาวิทยาลัยขอนแก่น-และชุมชน โดยมีการร่วมกันวิเคราะห์ความต้องการและ
การเลือกใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการและเป็นการพัฒนาชุมชนและพื้นที่โดยสร้างคุณค่าร่วมและ
การไดร้ับประโยชน์อย่างเป็นธรรมทั้งสามฝ่าย  

ค าอธิบาย :  
 ตัวอย่าง CSV เช่น กิจกรรมบริการชุมชนภายใต้โครงการ KKU CSV  มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม เพื่อน า

บริการต่างๆไปให้กับชุมชน อาทิ บริการตรวจสุขภาพ โดยงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ด้วยการบริการตรวจวัดความดัน  บริการตรวจวัดไขมันใต้ผิวหนัง ประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรค  บริการตรวจน้ าตาลในเลอืด  
ให้ความรู้และป้องกันโรคหลอดเลือดในสมอง และชะลอโรคไตเรื้อรัง ให้ค าปรึกษาสุขภาพเฉพาะราย , บริการตรวจสุขภาพสัตว์
เลี้ยง  โดยโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ก าจัด หมัด เห็บ ให้
สุนัขและแมว นอกจากนี้ยังมีการจ าหน่ายสินค้าชุมชนผักปลอดสารพิษ  โดยเครือข่ายชุมชน  สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และ
ประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,  การแสดงดนตรีเครือข่ายจิตอาสา  นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
และกลุ่มนักศึกษาดาวเดือน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

พิจารณาจากผลงานท่ีเกิดจากการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลยัในรูปแบบการสร้างคณุค่าร่วม (CSV) รวมทั้งเกดิ
ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและผูด้ าเนินโครงการบริการวิชาการในรปูแบบต่างๆ เช่น ผลงานวิจัย ผลงานตีพิมพ์ ผลงาน
บริการวิชาการที่น าไปใช้ยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

   1. จ านวนผลงานเกิดจากการใหบ้ริการวิชาการ(ระบุจ านวน) 

   2.รายละเอียดผลด าเนินการ เชน่ รายชื่อชุมชนที่ได้รับการบริการวิชาการจากคณะ/หน่วยงานวัน/เดือนปีท่ีด าเนินการ  



13rd OKRs  ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทันเวลา (แผ่นดิน/รายได้)และรอบเวลาของการ
จัดซื้อพัสด ุ

การเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม  2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 

ความเชื่อมโยง  : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ ที่ 2 

(แผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแกน่ พ.ศ.2563-2566) 

ความหมาย : 
 เงินงบประมาณแผ่นดิน หมายถึง เงินงบประมาณที่ไดร้ับการจดัสรรให้กับแผนงาน/งาน/โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

 ของส านักงบประมาณ ตามที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ  
 พิจารณาเงินงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม  2563 ถึง 30 กันยายน 

2564) 
 เงินงบประมาณรายได้ หมายถึง เงินรายได้ทุกประเภทของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 ประกอบด้วย 
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปท่ีรัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี 
(2) เงินและทรัพย์สินท่ีมีผู้อุดหนุนหรืออุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย 
(3) เงินกองทุนที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดตั้งข้ึน และรายได้หรือผลประโยชน์จากกองทุนดังกล่าว 
(4) ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
(5) รายได้หรือผลประโยชน์ท่ีได้มาจากการลงทุนหรือการร่วมลงทุนจากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
(6) รายได้หรือผลประโยชน์ท่ีได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุ หรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุที่มหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช้ หรือ
จัดหาประโยชน์ 
(7) รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอ่ืน (พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558,2558) 

 พัสดุ หมายถึง สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้ง
ด าเนินการอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง (พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560) 

ค าอธิบาย :  
 เป็นการประเมินผลลัพธ์ของกระบวนการจัดการบริหารด้านงบประมาณของแต่ละส่วนงาน ทั้งนี้ เพื่อให้มีความคล่องตัวในการ

บริหารจดัการ เพื่อสนับสนุนการขบัเคลื่อนกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพ 
  โดยพิจารณาจากร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณทันเวลา (แผ่นดิน/รายได้) ต่องบประมาณทั้งหมด คูณ 100 
 และรอบเวลาของการจดัซื้อพัสดุ (วัน) พิจารณาจาก 

   - วิธีเฉพาะเจาะจง,วิธีคัดเลือก,วิธี e-Biding 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สูตรการค านวณผลลัพธ์หลัก : 
 

 

ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทันเวลา 
(แผ่นดิน)= 

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณทันเวลา (แผ่นดิน) 
x 100 งบประมาณทั้งหมด 

 
 

 

ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทันเวลา 
(รายได้)= 

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณทันเวลา (รายได้) 
x 100 งบประมาณทั้งหมด 

 

รอบเวลาของการจดัซื้อพัสดุ (วัน) พิจารณาจาก ระยะเวลาตั้งแต่การขออนุมัติจัดซื้อ จนถึงวันท าสัญญา แบ่งเป็น 3 วิธี 
   - วิธีเฉพาะเจาะจง 
   - วิธีคัดเลือก 
   - วิธี e-Biding 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 

พิจารณาจาก 
1.ค่าร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทันเวลา (แผ่นดิน/รายได้)  
2.รอบเวลาของการจดัซื้อพัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม  2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

   1.ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน 

   2.ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ 

   3.งบประมาณทั้งหมด 

   4.รอบเวลาของการจัดซื้อพัสดุ (วัน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

22nd OKRs 

 
จ านวนอาคารสถานที่ที่ได้รับการปรับปรุงแต่ละปี
ตามกฎหมายที่ก าหนด 

การเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม  2563 ถึง 30 

กันยายน 2564) 

ความเชื่อมโยง  : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 กลยุทธ์ ที่ 3 

(แผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแกน่ พ.ศ.

2563-2566) 

ความหมาย : 
 อาคารสถานที ่หมายถึง อาคารสถานท่ีในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ค าอธิบาย :  
  จ านวนอาคารสถานท่ีที่ได้รับการปรับปรุงแตล่ะปีงบประมาณตามกฎหมายที่ก าหนดปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 เพื่อให้ส่วนงานด าเนินการตรวจสอบอาคารสถานท่ีภายในความดูแลของส่วนงานให้มีการใช้งานเต็มประสิทธิภาพ มีความ

ปลอดภัยส าหรับบุคลากร และสวยงามส าหรับผูม้าเยือน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

พิจารณาจากจ านวนอาคารสถานที่ท่ีได้รับการปรับปรุงในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

   1.จ านวนอาคารสถานท่ีที่ไดร้ับการปรับปรุง (ระบุจ านวน) 

   2.รายละเอียดการด าเนินการ เช่น ช่ืออาคาร/รายละเอียดของการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25th OKRs จ านวนงานสะสมที่ได้รับการพัฒนาใหม่หรือปรับปรุง (Digital Workflow) 

การเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม  2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 

ความเชื่อมโยง  : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 กลยุทธ์ ที่ 4 

(แผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแกน่ พ.ศ.2563-2566) 

ความหมาย : 
 Digital Workflow หมายถึง  การปรับเปลี่ยนวิธีการท างานแบบเดิมที่ใช้วิธีการเอกสารกระดาษ ซึ่งมีความล่าช้าและต้องรอ

การปฏิบัติแต่ละขั้นตอนก่อนด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 
 
ค าอธิบาย :  
 การปรับเส้นทางโดยเน้นการใช้ดิจทิัลเป็นเครื่องมือหรือสื่อกลางในเส้นทางเอกสาร โดยปรับปรุงระบบเส้นทางเดินเอกสารจาก

รูปแบบกระดาษเป็นดิจิทัล และลดหรือยกเลิกการใช้เอกสารกระดาษได ้
เกณฑ์การให้คะแนน 
 

พิจารณาจากจ านวนงานสะสมทีไ่ด้รับการพัฒนาใหม่หรือปรับปรุง (Digital Workflow) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

   1.จ านวนงานสะสมที่ได้รับการพัฒนาใหม่หรือปรับปรุงในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (Digital Workflow)(ระบุจ านวน) 

   2.รายละเอียดการด าเนินการ เช่น ช่ือระบบงาน/วัน/เดือน/ปีท่ีผลิตผลงาน/รายละเอียดในด าเนินการปรับเปลี่ยน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31st OKRs  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : 
ITA โดยส านักงาน ป.ป.ช. 

การเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม  2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 

ความเชื่อมโยง  : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 กลยุทธ์ ท่ี 1 

(แผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแกน่ พ.ศ.2563-2566) 

ความหมาย : 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด า เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 

Assessment: ITA) หมายถึง การประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและ ความโปร่งใสใน
หน่วยงานภาครัฐ โดยถือเป็นการประเมินที่ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ ซึ่งเป็นไปตามมติ คณะรั ฐมนตรี ในการ
ประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและ
เครื่องมือการประเมินตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด (ส านักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสส านักงานปปช.,2562) 

ค าอธิบาย :  
 การประเมินส่วนงานด้วยเกณฑ์การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ที่จัดท าโดย 

 สนง. ปปช ท่ีปกติใช้ประเมินระดบัองค์กร แต่จะมีการปรับข้อค าถามให้ประเมินได้ถึงระดับส่วนงานได้ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 

พิจารณาจากร้อยละของการด าเนนิงานตามเกณฑ์การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิการของหน่วยงานภาครัฐ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

   1.ผลการประเมินส่วนงานด้วยเกณฑ์การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 

   2.รายละเอียดการด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


