
 

 

 

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

กองการเจ้าหนา้ที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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การวเิคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ปี พ.ศ. 2564 

 

 



 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน เพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงาน 

1. เพิ่มมาตรการกำกับใหเ้จ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ กำกับติดตามการทำงาน

ของเจา้หนา้ที่ของหน่วยงานว่ามีการติดต่อ ปฏิบัติงาน และให้บริการแก่ประชาชนเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด ให้ตรวจสอบว่าประเด็น

การปฏิบัติงานให้บริการแก่ผู้อื่นว่าเป็นไปตามขั้นตอนหรือระยะเวลาที่กำหนดมากน้อยเพียงใด ให้ตรวจสอบว่าบุคลากรในหน่วยงานของท่าน 

ปฏิบัติงาน/ให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด ปรับปรุงกา รดำเนินงาน/ 

การให้บริการให้มีความโปร่งใสมากขึ้น ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจนมากขึ้นเปิดโอกาสให้

ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดี ขึ้น เพิ่มการ

ปรับปรุงวิธีการและ ขั้นตอนการดำเนินงาน/การใหบ้ริการให้ดีขึ้น ส่งเสริมการทำงานที่คำนงึถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 

2. เพิ่มมาตรการกำกับติดตามการทำงานของเจา้หนา้ที่ของหน่วยงานในการทำงานอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรอืบิดเบือนข้อมูล 

3. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานของท่านมากขึ้นและเพิ่ม

มาตรการช้ีแจงและตอบคำถาม เมื่อมีขอ้กังวลสงสัยจากประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานให้ชัดเจนมากขึ้น ส่งเสริมใหห้น่วยงานของท่านเปิดโอกาส

ให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเพิ ่มการให้สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน เพิ ่มกลไกกำกับให้หน่วยงานของท่าน  

ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่า และไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ 

4. เพิ่มกลไกกำกับหน่วยงานของท่าน โดยให้มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหา พัสดุ และการตรวจรับพัสดุที่โปร่งใสตรวจสอบได้  

ไม่เอือ้ประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง  

5. พึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาพฤติกรรมการมุ่งเน้นผลสำเร็จของงาน การให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วน ตัว  

และความพรอ้มรับผดิรับชอบหากความผดิพลาดเกิดจากตนเองของบุคลากรในหน่วยงานของท่านมากขึ้น 

6. ส่งเสริมใหม้ีการมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จาก ผูบ้ังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 

7. ส่งเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง 

8. พัฒนากระบวนการการคัดเลือกผูเ้ข้ารับ การฝึกอบรม การศกึษาดูงาน หรอืการให้ทุนการศกึษา อย่างเป็นธรรม 



9. เพิ่มการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน 

ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านในการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพิ่มการกำกับติดตาม ถ้ามีการขอยืม

ทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ต้องมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง เพิ่มมาตรการกำกับดูแลและตรวจสอบ 

การใชท้รัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มกีารนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรอืพวกพ้อง 

10. แก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่านอย่างจริงจัง 

11. สร้างช่องทางการร้องเรียน การติดตามผลการร้องเรียน และสร้างความมั่นใจในการจัดการการทุจริต ตลอดจนปกป้อง

ผูก้ระทำการรอ้งเรียน  

12. ส่งเสริมให้มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกัน

การทุจริตในหน่วยงาน 

13. เพิ่มมาตรการส่งเสริมใหห้น่วยงานของท่าน มีการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทางวินัยอย่าง

จรงิจังเมื่อพบการทุจริต 

14. ส่งเสริมการเผยแพร่ขอ้มูลของหน่วยงานทีเ่ข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และเพิ่มช่องทางที่หลากหลายมากขึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการประเมิน OIT กองการเจ้าหน้าที่ 

ลำดับ รายการ คะแนน สถานะ 

O1 โครงสรา้ง 100 ข้อมูลครบถ้วน 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร 100 ข้อมูลครบถ้วน 

O3 อำนาจหน้าที ่ 100 ข้อมูลครบถ้วน 

O4 แผนยุทธศาสตร์หรอืแผนพัฒนาหน่วยงาน 100 ข้อมูลครบถ้วน 

O5 ข้อมูลการติดต่อ 50 มีขอ้มูลแต่ขอ้มูลไม่ครบ 

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 100 ข้อมูลครบถ้วน 

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 50 มีขอ้มูลแต่ขอ้มูลไม่ครบ 

O8 Q&A 100 ข้อมูลครบถ้วน 

O9 Social Network 50 มีขอ้มูลแต่ขอ้มูลไม่ครบ 

O10 แผนดำเนนิงานประจำปี 100 ข้อมูลครบถ้วน 

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน 100 ข้อมูลครบถ้วน 

O12 รายงานผลการดำเนนิงานประจำปี 100 ข้อมูลครบถ้วน 

O13 คู่มือหรอืมาตรฐานการปฏิบัติงาน 100 ข้อมูลครบถ้วน 

O14 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ 100 ข้อมูลครบถ้วน 

O15 ข้อมูลเชิงสถิตกิารให้บริการ 100 ข้อมูลครบถ้วน 

O16 รายงานผลการสำรวจความพงึพอใจการให้บริการ 100 ข้อมูลครบถ้วน 



ลำดับ รายการ คะแนน สถานะ 

O17 E-Service 100 ข้อมูลครบถ้วน 

O18 แผนการใชจ้่ายงบประมาณประจำปี 100 ข้อมูลครบถ้วน 

O19 รายงานการกำกับติดตามการใชจ้่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน 100 ข้อมูลครบถ้วน 

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 50 มีขอ้มูลแต่ขอ้มูลไม่ครบ 

O21 แผนการจัดซือ้จัดจา้งหรอืแผนการจัดหาพัสดุ 100 ข้อมูลครบถ้วน 

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซือ้ จัดจ้างหรอืการจัดหาพัสดุ 0 ไม่มีขอ้มูล 

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรอืการจัดหาพัสดุรายเดือน 50 มีขอ้มูลแต่ขอ้มูลไม่ครบ 

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรอืการจัดหาพัสดุประจำปี 50 มีขอ้มูลแต่ขอ้มูลไม่ครบ 

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 50 มีขอ้มูลแต่ขอ้มูลไม่ครบ 

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 50 มีขอ้มูลแต่ขอ้มูลไม่ครบ 

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล 50 มีขอ้มูลแต่ขอ้มูลไม่ครบ 

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลประจำปี 50 มีขอ้มูลแต่ขอ้มูลไม่ครบ 

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 0 ไม่มีขอ้มูล 

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 100 ข้อมูลครบถ้วน 

O31 ข้อมูลเชิงสถิตเิรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 100 ข้อมูลครบถ้วน 

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 100 ข้อมูลครบถ้วน 

O33 การเปิดโอกาสใหเ้กิดการมีส่วนร่วม 100 ข้อมูลครบถ้วน 



ลำดับ รายการ คะแนน สถานะ 

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 0 ไม่มีขอ้มูล 

O35 การมสี่วนร่วมของผู้บริหาร 100 ข้อมูลครบถ้วน 

O36 การประเมนิความเสี่ยงการทุจรติ ประจำปี 100 ข้อมูลครบถ้วน 

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจรติ 0 ไม่มีขอ้มูล 

O38 การเสริมสรา้งวัฒนธรรมองค์กร 100 ข้อมูลครบถ้วน 

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 0 ไม่มีขอ้มูล 

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน 0 ไม่มีขอ้มูล 

O41 รายงานผลการดำเนนิการป้องกัน การทุจริตประจำปี 50 มีขอ้มูลแต่ขอ้มูลไม่ครบ 

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 50 มีขอ้มูลแต่ขอ้มูลไม่ครบ 

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 50 มีขอ้มูลแต่ขอ้มูลไม่ครบ 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรการส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใส กองการเจา้หน้าที่ 

ที่ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ระยะเวลาดำเนินการ งานท่ีรับผิดชอบ 

1 

กำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของ กองการเจ้าหน้าที่ ผ่านทางเว็บไซต์ 

และช่องทางอื่นๆ ต่อสาธารณะ เพื่อให้ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ รวมถึงเปิดโอกาสให้เข้า

มามีส่วนร่วม ในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของกองการเจ้าหน้าที่ 

1 ต.ค. 64 -  30 ก.ย. 65 ทุกงานส่วนงาน 

2 

กำหนดให้มีช่องทางในการรับฟัง ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อรอ้งเรียน และผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียที่มี

ต่อการพัฒนาและ การดำเนินงาน ให้มีความชัดเจน สะดวก รวดเร็ว และสามารถเข้าถึงได้ง่าย เช่น ที่

อยู่ติดต่อ โทรศัพท์ เว็บไซต์จดหมาย กล่องรับฟังความคิดเห็น สื่อสังคมออนไลน์ และกิจกรรมต่างๆ 

เป็นต้น 

1 ต.ค. 64 -  30 ก.ย. 65 ทุกงานส่วนงาน 

3 

กำหนดให้ ศึกษา วิเคราะห์ระบบ รูปแบบ และผลการดำเนินงาน โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วน

ร่วมตามความเหมาะสมของบริบท ในการดำเนินงานนั้นๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานให้มี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความโปร่งใส และมีคุณภาพ 

1 ต.ค. 64 -  30 ก.ย. 65 ทุกงานส่วนงาน 

4 

กำหนดให้หน่วยงานเจ้าของเรื่อง จัดให้มกีารประเมนิความพึงพอใจ และผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียในการเข้ามา

มีส่วนร่วมด้านต่างๆ ทั้งในภาพรวมและรายข้อในมิติ การประเมินตลอดจนวิเคราะห์และรายงานผลต่อ

ผูบ้ริหารที่รับผดิชอบ  

1 ต.ค. 64 -  30 ก.ย. 65 ทุกงานส่วนงาน 

5 กำหนดให้ความพึงพอใจของผูร้ับบริการ และผูม้ีส่วนได้ ส่วนเสียเป็นตัวชีว้ัดหนึ่งของผลการดำเนินงาน 1 ต.ค. 64 -  30 ก.ย. 65 ทุกงานส่วนงาน 

 

 

 

 

 


