
 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัพะเยา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

   

 

 

 

 

 

 



 

และคณะศิลปศาสตร์ได้รับข้อเสนอแนะดังนี้ 
 หน่วยงานพึงพิจารณาผลประเมินเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาในจุดที่ยังคงเป็นปัญหา โดยหากมีการวางแผน
แก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คาดหมายได้ว่าหน่วยงานจะสามารถยกระดับการด าเนินงานตามหลักคุณธรรมและ
ความโปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธิผล รวมถึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา สร้างความไว้วางใจแก่สาธารณชน
ได้มากยิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป ทั้งนี้ ประเด็นที่ควรมีการเปิดเผย หรือบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่ 
 1.เพิ่มมาตรการก ากับให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
ก ากับติดตามการท างานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานว่ามีการติดต่อ ปฏิบัติงาน และให้บริการแก่ประชาชนเป็นไป
ตามข้ันตอนและระยะเวลาที่ก าหนด ให้ตรวจสอบว่าประเด็นการปฏิบัติงานให้บริการแก่ผู้อ่ืนว่าเป็นไปตามขั้นตอน
หรือระยะเวลาที่ก าหนดมากน้อยเพียงใด ให้ตรวจสอบว่าบุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการ แก่ผู้
มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด ปรับปรุงการด าเนินงาน/
การให้บริการให้มีความโปร่งใสมากขึ้น ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่าง
ชัดเจนมากขึ้นเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วม 
ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น เพ่ิมการปรับปรุงวิธีการและ ขั้นตอน 
การด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น ส่งเสริมการท างานที่ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 
 2. เพ่ิมมาตรการก ากับติดตามการท างานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการท างานอย่างตรงไปตรงมา  
ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 
 3.ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 
ของท่านมากข้ึนและเพ่ิมมาตรการชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยจากประชาชนเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ให้ชัดเจนมากขึ้น ส่งเสริมให้หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
โดยเพ่ิมการให้สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน เพ่ิมกลไกก ากับให้หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึง
ความคุ้มค่า และไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 4. เพ่ิมกลไกก ากับหน่วยงานของท่าน โดยให้มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหา พัสดุ และการตรวจรับพัสดุ 
ที่โปร่งใสตรวจสอบได้ ไม่เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง  
 5. พึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาพฤติกรรมการมุ่งเน้นผลส าเร็จของงาน การให้ความส าคัญกับงาน
มากกว่าธุระส่วนตัว และความพร้อมรับผิดรับชอบหากความผิดพลาดเกิดจากตนเองของบุคลากรในหน่วยงาน 
ของท่านมากข้ึน 
 6. ส่งเสริมให้มีการมอบหมายงานตามต าแหน่งหน้าที่จาก ผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 
 7. ส่งเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง 
 8. พัฒนากระบวนการการคัดเลือกผู้เข้ารับ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่าง
เป็นธรรม 
 9. เพ่ิมการอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้
ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านในการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพ่ิมการก ากับติดตาม ถ้ามีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน 



บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ต้องมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง เพ่ิมมาตรการก ากับดูแลและตรวจสอบ การใช้
ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 
 10. แก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่านอย่างจริงจัง 
 11. สร้างช่องทางการร้องเรียน การติดตามผลการร้องเรียน และสร้างความมั่นใจในการจัดการการทุจริต 
ตลอดจนปกป้องผู้กระท าการร้องเรียน  
 12. ส่งเสริมให้มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุง
การท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
 13. เพ่ิมมาตรการส่งเสริมให้หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบการทุจริต 
และลงโทษทางวินัยอย่างจริงจังเมื่อพบการทุจริต 
 14. ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และเพ่ิมช่องทางที่หลากหลาย 
มากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การวเิคราะห์และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

มหาวิทยาลัยพะเยา ประเภทหน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คณะศิลปศาสตร์ได้น าข้อเสนอแนะเพ่ือวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ทบทวนข้อจ ากัดของการด าเนินงานตาม
มาตรการ และก าหนดทิศทางในการขับเคลื่อนตามมาตรการที่ด าเนินงานให้มีความเหมาะสม ตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดยมีรายละเอียดข้อเสนอแนะและผลการวิเคราะห์
มาตรการต่าง ๆ ดังนี้ 
 
 

ข้อ  ข้อมูล  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แนวทางในการแก้ไข/พัฒนา 

22 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
จัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหา

พัสดุ 

หน่วยงานไม่แสดงประกาศต่างๆ ที่เก่ียวข้อง
กับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ 
ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องเป็นข้อมูลของ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ข้อมูลที่น าเสนอ
เป็นประกาศของปีที่ผ่านมา 

ค้นหาและน าเสนอประกาศต่างๆ ให้
ครบถ้วน 

23 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ

การจัดหาพัสดุรายเดือน 

หน่วยงานควรจ าแนกข้อมูลเป็นรายเดือน 
(กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้
ระบุ “ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง”) เป็นข้อมูล
ระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.
2564 

ปรับข้อมูลให้เป็นรายเดือน 

24 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประจ าปี 

หน่วยงานขาดรายละเอียดข้อมูล ยกตัวอย่าง
เช่น งบประมาณที่ใช้ ปัญหาอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ 

จัดท าข้อมูล/รายละเอียดให้ครบถ้วน  

25 
นโยบายการบริหารทรัพยากร

บุคคล 

ควรแสดงแผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้ครอบคลุม ชัดเจนตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดมากยิ่งขึ้น 

ปรับแผนบริหารฯ ให้ชัดเจนและเป็นไปตาม
เกณฑ์มหาวิทยาลัย 

26 
การด าเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ควรแสดงผลการด าเนินการตามแผนการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้
ครอบคลุม ชัดเจนตามเกณฑ์ที่ก าหนดมาก
ยิ่งขึ้น 

ปรับแผนบริหารฯ ให้ชัดเจนและเป็นไปตาม
เกณฑ์มหาวิทยาลัย 

27 
หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนา ทรัพยากรบุคคล 

ข้อมูลไม่ครบถ้วนตามสัดส่วนเกณฑ์หัวข้อที่
ก าหนด 

ปรับแผนบริหารฯ ให้ชัดเจนและเป็นไปตาม
เกณฑ์มหาวิทยาลัย 

javascript:;
javascript:;


ข้อ  ข้อมูล  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แนวทางในการแก้ไข/พัฒนา 

29 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 

ควรแนบข้อมูลให้ตรงกับเกณฑ์ท่ีก าหนดมาก
ที่สุด ควรจัดให้มีข้อมูลตามเกณฑ์เป็นบริบท
ของหน่วยงาน เพ่ือแสดงกระบวนการภายใน
หน่วยงานแก่ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน 

ปรับข้อมูลและแนบข้อมูให้ตรงกับเกณฑ์ที่
ก าหนด 

30 
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ควรจัดให้มีช่องทางส าหรับแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริตโดยเฉพาะ สามารถเก็บรักษาข้อมูล
ของผู้แจ้งเบาะแสให้เป็นความลับ และแยก
ต่างหากช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทั่วไปหรือ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 

ช่องทางส าหรับแจ้งเรื่องร้องเรียนเป็น
ช่องทางที่ถึงผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
แล้ว 

33 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมี

ส่วนร่วม 

1. ไม่ได้แสดงการเชื่อมโยงหรือแสดงให้เห็น
การเข้าถึงข้อมูลที่ชัดเจน 
2. ควรจะแนบ URL ที่ตรงกับข้อมูลที่
ต้องการเปิดเผย 

ปรับข้อมูลให้เข้าถึงง่ายผ่านหน้าเว็บไซต์หลัก
ของคณะฯ และแนบ URL ให้ตรงกับหัวข้อ
ของ OIT 

34 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร ควรจัดท าเป็นประกาศให้ชัดเจน ได้จัดท าประกาศคณะฯ แล้ว 

35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 

1. ไม่ได้แสดงการเชื่อมโยงหรือแสดงให้เห็น
การเข้าถึงข้อมูลที่ชัดเจน 
2. ควรจะแนบ URL ที่ตรงกับข้อมูลที่
ต้องการเปิดเผย 

ปรับข้อมูลให้เข้าถึงง่ายผ่านหน้าเว็บไซต์หลัก
ของคณะฯ และแนบ URL ให้ตรงกับหัวข้อ
ของ OIT 

36 
การประเมินความเสี่ยงการ

ทุจริต ประจ าปี 
เปิดลิ้งแล้วไม่เจอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบลิงก์และปรับข้อมูล 

37 
การด าเนินการเพ่ือจัดการ 

ความเสี่ยงการทุจริต 
เปิดลิ้งแล้วไม่เจอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบลิงก์และปรับข้อมูล 

38 
การเสริมสร้างวัฒนธรรม

องค์กร 

1. ไม่ได้แสดงการเชื่อมโยงหรือแสดงให้เห็น
การเข้าถึงข้อมูลที่ชัดเจน 
2. ไม่แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมของ
หน่วยงานที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมี ทัศนคติ 
ค่านิยม ในการปฏิบัติงาน อย่างซื่อสัตย์สุจริต 
อย่างชัดเจน 

ปรับข้อมูลให้เข้าถึงง่ายผ่านหน้าเว็บไซต์ 
และจัดให้มีกิจกรรมสร้างเสริมวัฒนธรรม
องค์กร 

39 
แผนปฏิบัติการป้องกันการ

ทุจริต ประจ าปี 

จัดเก็บข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ทางหน้า
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน และไม่ซับซ้อน
หรือชื่อประเภท/หมวดหมู่ไม่ตรงตามข้อมูล 
2.ควรแนบ URL ข้อมูลที่ตรงกันกับหัวข้อใน
แต่ละ OIT และควรจัดประเภทหมวดหมู่

ปรับข้อมูลให้เข้าถึงง่ายผ่านหน้าเว็บไซต์หลัก
ของคณะฯ และแนบ URL ให้ตรงกับหัวข้อ
ของ OIT  
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ข้อ  ข้อมูล  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แนวทางในการแก้ไข/พัฒนา 
ข้อมูลให้ครบถ้วน ชัดเจน 

40 
รายงานการก ากับติดตามการ
ด าเนินการป้องกันการทุจริต 

รอบ 6 เดือน 

1.  ควรจัดเก็บข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
ทางหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน และไม่
ซับซ้อนหรือชื่อประเภท/หมวดหมู่ไม่ตรงตาม
ข้อมูล 
2.ควรแนบ URL ข้อมูลที่ตรงกันกับหัวข้อใน
แต่ละ OIT และควรจัดประเภทหมวดหมู่
ข้อมูลให้ครบถ้วน ชัดเจน 

ปรับข้อมูลให้เข้าถึงง่ายผ่านหน้าเว็บไซต์หลัก
ของคณะฯ และแนบ URL ให้ตรงกับหัวข้อ
ของ OIT 

41 
รายงานผลการด าเนินการ
ป้องกัน การทุจริตประจ าปี 

1.  ควรจัดเก็บข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
ทางหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน และไม่
ซับซ้อนหรือชื่อประเภท/หมวดหมู่ไม่ตรงตาม
ข้อมูล 
2.ควรแนบ URL ข้อมูลที่ตรงกันกับหัวข้อใน
แต่ละ OIT และควรจัดประเภทหมวดหมู่
ข้อมูลให้ครบถ้วน ชัดเจน 

ปรับข้อมูลให้เข้าถึงง่ายผ่านหน้าเว็บไซต์หลัก
ของคณะฯ และแนบ URL ให้ตรงกับหัวข้อ
ของ OIT 

42 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในหน่วยงาน 

1.  ควรจัดเก็บข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
ทางหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน และไม่
ซับซ้อนหรือชื่อประเภท/หมวดหมู่ไม่ตรงตาม
ข้อมูล 
2.ควรแนบ URL ข้อมูลที่ตรงกันกับหัวข้อใน
แต่ละ OIT และควรจัดประเภทหมวดหมู่
ข้อมูลให้ครบถ้วน ชัดเจน 

ปรับข้อมูลให้เข้าถึงง่ายผ่านหน้าเว็บไซต์หลัก
ของคณะฯ และแนบ URL ให้ตรงกับหัวข้อ
ของ OIT 

43 
การด าเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความ

โปร่งใสในหน่วยงาน 

1.  ควรจัดเก็บข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
ทางหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน และไม่
ซับซ้อนหรือชื่อประเภท/หมวดหมู่ไม่ตรงตาม
ข้อมูล 
2.ควรแนบ URL ข้อมูลที่ตรงกันกับหัวข้อใน
แต่ละ OIT และควรจัดประเภทหมวดหมู่
ข้อมูลให้ครบถ้วน ชัดเจน 

ปรับข้อมูลให้เข้าถึงง่ายผ่านหน้าเว็บไซต์หลัก
ของคณะฯ และแนบ URL ให้ตรงกับหัวข้อ
ของ OIT 
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