
 

 

 
มาตรการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2565 

 

 

 

 



ผลการดำเนินการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2564 

มาปรับปรุงไปสู่การปฏิบัติในปี 2565 ของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

**************** 

ผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 

 รายละเอียดหัวข้อประเมนิ ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข ผลการดำเนินการ 

 O-1 โครงสร้าง - - 

 O-2 ขอ้มูลผูบ้ริหาร - - 

 O-3 อำนาจหน้าที่  - - 

 O-4 แผนยุทธศาสตร์หรอืแผนพัฒนา

หน่วยงาน 

- - 

 O-5 ขอ้มูลการติดต่อ - - 

 O-6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - - 

 O-7 ข่าวประชาสัมพันธ์ - - 

 O-8 Q&A - - 

 O-9 Social Network - - 

 O-10 แผนดำเนินงานประจำปี มีขอ้มูลถูกต้อง แต่ไฟล์ดังกล่าวไม่ได้ตัง้ไว้บน

ฐานขอ้มูลของเว็บไซต์ ไม่ตรงตามเกณฑ์ 

ได้ดำเนนิการจัดทำข้อมูลและนำไปตั้งไว้บนฐานข้อมูล

ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 O-11 รายงานการกำกับติดตามการ

ดำเนนิงานประจำปี รอบ 6 เดือน 

มีขอ้มูลถูกต้อง แต่ไฟล์ดังกล่าวไม่ได้ตัง้ไว้บน

ฐานขอ้มูลของเว็บไซต์ ไม่ตรงตามเกณฑ์ 

ได้ดำเนนิการจัดทำข้อมูลและนำไปตั้งไว้บนฐานข้อมูล

ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 



 รายละเอียดหัวข้อประเมนิ ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข ผลการดำเนินการ 

 O-12 รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปี 

มีขอ้มูลถูกต้อง แต่ไฟล์ดังกล่าวไม่ได้ตั้งไว้บน

ฐานขอ้มูลของเว็บไซต์ ไม่ตรงตามเกณฑ์ 

ได้ดำเนนิการจัดทำข้อมูลและนำไปตั้งไว้บนฐานข้อมูล

ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 O-13 คู่มอืหรอืมาตรฐานการปฏิบัติงาน มีขอ้มูลถูกต้อง แต่ไฟล์ดังกล่าวไม่ได้ตัง้ไว้บน

ฐานขอ้มูลของเว็บไซต์ ไม่ตรงตามเกณฑ์ 

ได้ดำเนนิการจัดทำข้อมูลและนำไปตั้งไว้บนฐานข้อมูล

ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 O-14 คู่มอืมาตรฐานการให้บริการ - - 

 O-15 ข้อมูลเชงิสถิตกิารให้บริการ มีขอ้มูลถูกต้อง แต่ไฟล์ดังกล่าวไม่ได้ตัง้ไว้บน

ฐานขอ้มูลของเว็บไซต์ ไม่ตรงตามเกณฑ์ และควร

ระบุช่วงระยะเวลาในการเก็บข้อมูลใหถู้กต้องชัดเจน 

ได้ดำเนนิการจัดทำข้อมูลและนำไปตั้งไว้บนฐานข้อมูล

ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 O-16 รายงานผลการสำรวจความพึง

พอใจการใหบ้ริการ 

มขี้อมูลถูกต้อง แต่ไฟล์ดังกล่าวไม่ได้ตัง้ไว้บน

ฐานขอ้มูลของเว็บไซต์ ไม่ตรงตามเกณฑ์ 

ได้ดำเนนิการจัดทำข้อมูลและนำไปตั้งไว้บนฐานข้อมูล

ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 O-17 E-Service ไม่ได้แสดงข้อมูลส่วนนี ้บนฐานขอ้มูลเว็บของส่วน

งาน 

ได้ดำเนนิการจัดทำข้อมูลและนำไปตั้งไว้บนฐานข้อมูล

ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 O-18 แผนการใชจ้่ายงบประมาณ

ประจำปี 

- - 

 O-19 รายงานการกำกับติดตามการใช้

จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน 

- - 



 รายละเอียดหัวข้อประเมนิ ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข ผลการดำเนินการ 

 O-20 รายงานผลการใช้จ่าย

งบประมาณ ประจำปี 

- - 

 O-21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรอื

แผนการจัดหาพัสดุ 

- - 

 O-22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการ

จัดซื้อ จัดจ้างหรอืการจัดหาพัสดุ 

หน่วยงานไม่ได้แยกประเภทของขอ้มูลในหน้า

เว็บไซต์หลักทำให้การเข้าถึงขอ้มูล การเปิดเผย

ข้อมูลเข้าถึงยาก หน่วยงานควรแสดงประกาศต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซือ้จัดจา้งหรอืจัดหาพัสดุ 

ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการ

จัดซื้อจัดจ้าง ต้องเป็นข้อมูลของปีงบประมาณ พ.ศ.

2564 

ได้ดำเนินการแยกประเภทของขอ้มูลในหน้าเว็บไซต์

หลักทำให้การเข้าถึงขอ้มูล การเปิดเผยข้อมูลเข้าถึงได้

ง่าย 

 O-23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจา้งหรอืการ

จัดหาพัสดุรายเดือน 

หน่วยงานควรจำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มี

การจัดซือ้จดัจ้างในรอบเดือนใดใหร้ะบุ “ไม่มีการ

จัดซื้อจัดจ้าง”) เป็นข้อมูลระยะเวลาอย่างน้อย 6 

เดือนแรกของปี พ.ศ.2564 ควรมีขอ้มูลรายละเอียด

ผลการจัดซือ้จา้ง ยกตัวอย่างเช่น งานที่ซือ้หรอืจ้าง 

วงเงินที่ซือ้หรอืจ้าง ราคากลาง วธิีการซื้อหรอืจ้าง 

รายชื่อผูเ้สนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคาทีตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอืข้อตกลงในการซื้อ

จา้ง เป็นต้น 

ได้ดำเนินการจำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน ตาม 

ข้อเสนอแนะของกรรมการ 



 รายละเอียดหัวข้อประเมนิ ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข ผลการดำเนินการ 

 O-24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจา้งหรอื

การจัดหาพัสดุประจำปี 

หน่วยงานควรแสดงรายงานผลการจัดซือ้จัดจ้าง

หรอืจัดหาพัสดุในภาพรวมตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.

2563 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562- เดือนกันยายน 

2563) และขาดรายละเอียดข้อมูล ยกตัวอย่างเช่น 

งบประมาณที่ใชใ้นการจัดซื้อจัดจา้ง ปัญหาอุปสรรค 

และข้อเสนอแนะ 

ได้ดำเนนิการเพิ่มเติมรายละเอียดของข้อมูลตาม 

ข้อเสนอแนะของกรรมการ 

 O-25 นโยบายการบริหารทรัพยากร

บุคคล 

ควรจัดใหม้ีขอ้มูลตามเกณฑ์เป็นบริบทของ

หน่วยงาน 

ได้ดำเนินการเพิ่มเติมข้อมูลหลักเกณฑ์การบริหาร

ทรัพยากรบุคคลตามข้อเสนอแนะของกรรมการ 

 O-26 การดำเนินการตามนโยบายการ

บริหารทรัพยากรบุคคล 

รายละเอียดข้อมูลไม่ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด ควร

แสดงผลการดำเนินการตามแผนการบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลตามเกณฑ์ที่กำหนด 

ได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดให้ตรงตามเกณฑ์ที่

กำหนดตามข้อเสนอแนะของกรรมการ 

 O-27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา 

ทรัพยากรบุคคล 

ข้อมูลไมค่รบถ้วนตามสัดส่วนเกณฑ์หัวข้อที่กำหนด ได้จัดทำขอ้มลูใหค้รบถ้วน ตามเกณฑ์หัวข้อที่กำหนด 

 O-28 รายงานผลการบริหารและ

พัฒนา ทรัพยากรบุคคลประจำปี 

ข้อมูลที่แนบเป็นไปตามองค์ประกอบด้านข้อมูล แต่

ไม่ควรแสดงขอ้มูลที่ปรากฏในรูปของ Google Drive 

หรอือื่นๆ ที่มลีักษณะใกล้เคียงกัน 

ได้ดำเนินการเพิ่มเติมข้อมูลตามข้อเสนอแนะของ

กรรมการ และนำไปตั้งไว้บนฐานขอ้มูลของ

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 O-29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ควรจัดใหม้ีขอ้มูลตามเกณฑ์เป็นบริบทของ

หน่วยงาน เพื่อแสดงกระบวนการภายในหน่วยงาน

แก่ผูเ้กี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน และไม่ควรแสดงขอ้มูล

ได้ดำเนินการเพิ่มเติมข้อมูลตามข้อเสนอแนะของ

กรรมการ และนำไปตั้งไว้บนฐานขอ้มูลของ

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 



 รายละเอียดหัวข้อประเมนิ ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข ผลการดำเนินการ 

ที่ปรากฏในรูปของ Google Drive หรอือื่นๆ ที่มี

ลักษณะใกล้เคียงกัน 

 O-30 ช่องทางแจ้งเรื่องรอ้งเรียนการ

ทุจรติและประพฤติมิชอบ 

- - 

 O-31 ข้อมูลเชงิสถิตเิรื่องร้องเรียนการ

ทุจรติและประพฤติมิชอบ 

ข้อมูลที่แนบเป็นไปตามองค์ประกอบด้านข้อมูล แต่

ไม่ควรแสดงขอ้มูลที่ปรากฏในรูปของ Google Drive 

หรอือื่นๆ ที่มลีักษณะใกล้เคียงกัน 

ได้ดำเนนิการจัดทำข้อมูลและนำไปตั้งไว้บนฐานข้อมูล

ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 O-32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 

 

- - 

 O-33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วน

ร่วม  

 

 

- - 

 O-34 เจตจำนงสุจรติของผู้บริหาร 

 

- - 

 O-35 การมสี่วนร่วมของผู้บริหาร ไม่แสดงการดำเนินการหรอืกิจกรรมที่แสดงถึงการมี

ส่วนร่วมของ ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ของ

หน่วยงาน 

 

คณะได้ดำเนินการกิจกรรม ที่แสดงถึงการมสี่วนร่วม

ของผูบ้ริหารคณะและบุคลากร 

 

 O-36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ประจำปี 

- - 



 รายละเอียดหัวข้อประเมนิ ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข ผลการดำเนินการ 

 O-37 การดำเนินการเพื่อจัดการ ความ

เสี่ยงการทุจริต 

- - 

 O-38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร - - 

 O-39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต หน่วยงานไม่ระบุข้อมูล รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม/แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของ

หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้ครบถ้วน 

ชัดเจน ตามมาตรการที่กำหนดไว้ 

 

 O-40 รายงานการกำกับติดตามการ

ดำเนนิการป้องกันการทุจริต รอบ 6 

เดือน 

 

หน่วยงานไม่ได้แสดงรายละเอียดสรุปผลการ

ดำเนนิงาน โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ

ป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 

 

 O-41 รายงานผลการดำเนินการป้องกัน 

การทุจริตประจำปี 

 

หน่วยงานไม่ได้แสดงรายละเอียดสรุปผลการ

ดำเนนิงาน โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ

ป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 

 

 O-42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในหน่วยงาน 

-  

 O-43 การดำเนินการตามมาตรการ

ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสใน

หน่วยงาน 

 

-  

 



ผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

รายละเอียดหัวข้อประเมนิ ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข มาตรการ 

การปฏิบัติหน้าที่  

การใชง้บประมาณ 

การใชอ้ำนาจ 

การใชท้รัพย์สินของราชการ 

การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

คุณภาพการดำเนินงาน 

ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

การปรับปรุงระบบการทำงาน 

การเปิดเผยข้อมูล 

การป้องกันการทุจริต 

 

หน่วยงานพึงพิจารณาผลประเมินเพื่อนำไปสู่การพัฒนาในจุดที่ยังคงเป็นปัญหา 

โดยหากมีการวางแผนแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คาดหมายได้ว่าหน่วยงานจะ

สามารถยกระดับการดำเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างมี

สัมฤทธิผล รวมถึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา สร้างความไว้วางใจแก่

สาธารณชนได้มากยิ่งขึน้ในปีต่อๆ ไป ทั้งนี้ ประเด็นที่ควรมีการเปิดเผย หรอื

บริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่ 

1. เพิ่มมาตรการกำกับให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการประชาชนอย่างเท่า

เทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ กำกับติดตามการทำงานของเจา้หน้าที่ของ

หน่วยงานว่ามีการตดิต่อ ปฏิบัติงาน และให้บริการแก่ประชาชนเป็นไปตาม

ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด ให้ตรวจสอบว่าประเด็นการปฏิบัติงานให้บริการ

แก่ผูอ้ื่นว่าเป็นไปตามขั้นตอนหรอืระยะเวลาที่กำหนดมากน้อยเพียงใด ให้

ตรวจสอบว่าบุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการ แก่ผูม้าติดต่อ

ทั่ว ๆ ไป กับผูม้าติดต่อที่รูจ้ักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

ปรับปรุงการดำเนนิงาน/การให้บริการให้มคีวามโปร่งใสมากขึ้น ส่งเสริมการ

เผยแพร่ผลงานหรือขอ้มูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจนมากขึ้นเปิด

โอกาสใหผู้ร้ับบริการ ผู้มาติดต่อ หรอืผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการ

ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การใหบ้ริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น เพิ่มการ

ปรับปรุงวธิีการและ ขั้นตอนการดำเนินงาน/การใหบ้ริการให้ดีขึ้น ส่งเสริมการ

ทำงานที่คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 

1. คณะได้กำหนดขัน้ตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและ

ปฏิบัติต่อผู้มารับบริการตามขั้นตอนอย่างเท่าเทียม 

2. คณะเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ใ ห้ บุ ค ล า ก ร ภ า ย ใ น หน่วยงานได้รับทราบและ

จัดให้มช่ีองทางในการตรวจสอบการใชจ้่ายงบประมาณ 

3. คณะจัดให้มีช่องทางเพื่อให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายใน

สามารถแจง้เบาะแสอันควรสงสัย โดยมีมาตรการ

คุ้มครองผู้ร้องเรียน ขอ้มูลของผู้รอ้งเรียนจะต้องถูกเก็บ

รักษาไว้เป็นความลับและมีการตดิตามรายงานสามารถ 

ตดิตามผลการร้องเรียนได้ 

4. เพิ่มกลไกกำกับหน่วยงาน โดยใหม้ีการจัดซือ้จัดจ้าง/

การจัดหา พัสดุ และการตรวจรับพัสดุที่โปร่งใส

ตรวจสอบได้ 

5. คณะให้ความสำคัญกับการพัฒนาพฤติกรรมการ

มุ่งเนน้ผลสำเร็จของงาน การให้ความสำคัญกับงาน

มากกว่าธุระส่วนตัว 

6. ได้เพิ่มการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนการขอ

อนุญาตเพื่อยมืทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานใน

หน่วยงาน 



รายละเอียดหัวข้อประเมนิ ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข มาตรการ 

2. เพิ่มมาตรการกำกับติดตามการทำงานของเจา้หนา้ที่ของหน่วยงานในการ

ทำงานอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรอืบิดเบือนข้อมูล 

3. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใชจ้่ายงบประมาณ

ประจำปีของหน่วยงานของท่านมากขึ้นและเพิ่มมาตรการช้ีแจงและตอบคำถาม 

เมื่อมีขอ้กังวลสงสัยจากประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานให้ชัดเจนมากขึ้น 

ส่งเสริมใหห้น่วยงานของท่านเปิดโอกาสใหม้ีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใชจ้่าย

งบประมาณ โดยเพิ่มการให้สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน เพิ่มกลไกกำกับให้

หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนงึถึงความคุ้มค่า และไม่บิดเบือน

วัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ 

4.  เพิ่มกลไกกำกับหน่วยงานของท่าน โดยให้มกีารจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหา พัสดุ 

และการตรวจรับพัสดุที่โปร่งใสตรวจสอบได้ ไม่เอือ้ประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ

รายใดรายหนึ่ง  

5.  พึงใหค้วามสำคัญกับการพัฒนาพฤติกรรมการมุ่งเน้นผลสำเร็จของงาน การ

ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว และความพร้อมรับผิดรับชอบหาก

ความผิดพลาดเกิดจากตนเองของบุคลากรในหน่วยงานของท่านมากขึ้น 

6. ส่งเสริมให้มกีารมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จาก ผู้บังคับบัญชาอย่าง

เป็นธรรม 

7.  ส่งเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงาน

อย่างถูกต้อง 

8. พัฒนากระบวนการการคัดเลือกผูเ้ข้ารับ การฝึกอบรม การศกึษาดูงาน หรอื

การให้ทุนการศกึษา อย่างเป็นธรรม 



รายละเอียดหัวข้อประเมนิ ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข มาตรการ 

9.  เพิ่มการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยมืทรัพย์สิน

ของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน ส่งเสริมการให้ความรูเ้กี่ยวกับ

แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านในการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพิ่ม

การกำกับติดตาม ถ้ามีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากร

ในหน่วยงานของท่าน ตอ้งมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง เพิ่มมาตรการกำกับ

ดูแลและตรวจสอบ การใชท้รัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มกีารนำไปใช้

ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรอืพวกพ้อง 

10.  แก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่านอย่างจริงจัง 

11.  สร้างช่องทางการร้องเรียน การตดิตามผลการรอ้งเรียน และสร้างความ

มั่นใจในการจัดการ 

การทุจริต ตลอดจนปกป้องผูก้ระทำการรอ้งเรียน  

12.  ส่งเสริมให้มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและ

ภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

13. เพิ่มมาตรการส่งเสริมให้หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการเฝ้าระวังการ

ทุจรติ ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทางวินัยอย่างจริงจังเมื่อพบการทุจริต 

14. ส่งเสริมการเผยแพร่ขอ้มูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และเพิ่ม

ช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น 

 


