มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะกรรมการดาเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และคณะกรรมการได้ประชุมในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ในปี พ.ศ. 2562 และพิจารณาตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้รับคะแนนน้อยและหาแนวทางในการยกระดับของคะแนนในตัวชี้วัดนั้น ในที่ประชุมได้ มีมติ
เห็นชอบมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน และผู้รับผิดชอบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งในมาตรการดังกล่าวจะพิจารณา
ตัวชี้วัดที่มีคะแนนน้อยและคาดว่าจะเป็นปัญหากับผลการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และกาหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับของ
คะแนนดังกล่าว ตลอดจนผู้รับผิดชอบที่ดูแลตัวชี้วัดในแต่ละมาตรการ เพื่อให้นาไปดาเนินการตามมาตรการดังกล่าว และรายงานผลกับมหาวิทยาลัยต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กรอบระยะเวลาในการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เครื่องมือ

ประชากร กลุ่มตัวอย่างและการ
เก็บรวบรวมข้อมูล
แบบวัดการรับรู้ของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียภายใน บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีอายุ
(IIT)
งานไม่น้อยกว่า 1 ปี
แบบวัดการรับรู้ของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้มาติดต่องาน
ภายนอก(EIT)
ผู้ประกอบการ ฯลฯ

น้าหนักของ
คะแนน
30

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมที่ต้องดาเนินการ

งานพัสดุ

30

(1) งานพัสดุ
(2) งานประชาสัมพันธ์/
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

(1) นาเข้าจานวนบุคลากรในระบบ ITA
(2) จัดการประชุมเพื่อตอบแบบประเมิน
(1) นาเข้าจานวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบ
ITA
(2) เพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ QR Cord ใน
หน้าเวปไซต์ของมหาวิทยาลัยให้ประชาชน
ทั่วไปเข้ามาประเมินมหาวิทยาลัย

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

40**

คณะกรรมการดาเนินงานฯ

คณะกรรมการดาเนินการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

เผยแพร่หลักฐาน O1-O41
ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563
เผยแพร่หลักฐาน O42-O43
ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตัวชี้วัด
I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีของหน่วยงาน
ของท่าน มากน้อยเพียงใด
I12 หน่วยงานของท่าน
เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ตาม
ประเด็นดังต่อไปนี้ มาก
น้อยเพียงใด (สอบถาม/
ทักท้วง/ร้องเรียน)
I20 ขั้นตอนการขอ
อนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สิน
ของราชการไปใช้
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของท่าน มีความสะดวก
มากน้อยเพียงใด

ผลการประเมิน
ผู้ตอบแบบ
ประจาปีงบประมาณ
ประเมิน/
พ.ศ. 2562
กลุ่มเป้าหมาย
67.41
บุคคลภายใน

73.20

บุคคลภายใน

72.56

บุคคลภายใน

มาตรการ/วิธีการปฏิบัติ/ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ

(1) ประกาศเผยแพร่แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ(ที่ได้รับการเห็นชอบ จากสานัก
งบประมาณแล้ว)
(2) จัดทาหลักเกณฑ์การบริหารแผนงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
(1) ประกาศเผยแพร่รายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจาปีและประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรทราบ

กองนโยบายและแผน/
งานประชาสัมพันธ์

(1) จัดทาแนวทางในการยืมทรัพย์สินใน
ราชการ จัดทาแบบฟอร์มแทนการใช้บันทึก
ข้อความ

งานพัสดุ/งานประชาสัมพันธ์

กองนโยบายและแผน/
งานประชาสัมพันธ์

กรอบระยะเวลาในการ
ดาเนินการ
ต้องเผยแพร่แผนฯ /
หลักเกณฑ์การบริหาร
งบประมาณของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ภายในเดือน
มีนาคม พ.ศ.2563
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ตัวชี้วัด
I21 กรณีที่ต้องมีการขอยืม
ทรัพย์สินของราชการไปใช้
ปฏิบัติงาน บุคลากรใน
หน่วยงานของท่าน มีการ
ขออนุญาตอย่างถูกต้อง
มากน้อยเพียงใด
I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของ
หน่วยงานของท่าน
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการที่ถูกต้อง มาก
น้อยเพียงใด
I24 หน่วยงานของท่าน มี
การกากับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ เพื่อป้องกัน
ไม่ให้มีการนาไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว กลุม่ หรือ
พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด

ผลการประเมิน
ผู้ตอบแบบ
ประจาปีงบประมาณ
ประเมิน/
พ.ศ. 2562
กลุ่มเป้าหมาย
88.10
บุคคลภายใน

มาตรการ/วิธีการปฏิบัติ/ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ

กรอบระยะเวลาในการ
ดาเนินการ

(1) จัดทาแนวทางในการยืมทรัพย์สินใน
ราชการ

งานพัสดุ/งานประชาสัมพันธ์

เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

80.07

บุคคลภายใน

(1) จัดทาแนวทางในการยืมทรัพย์สินใน
ราชการ

งานพัสดุ/งานประชาสัมพันธ์

เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

84.52

บุคคลภายใน

(1) จัดทาแนวทางในการยืมทรัพย์สินใน
ราชการ

งานพัสดุ/งานประชาสัมพันธ์

เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

มาตรการการดาเนินการตามตัวชี้วัดของตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และผู้รับผิดชอบ
ข้อ

ตัวชี้วัด

มาตรการ/วิธีการปฏิบัติ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ

o1

โครงสร้าง

จัดทาโครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัย

o2

ข้อมูลผู้บริหาร

โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัย

o3

อานาจหน้าที่

พันธกิจ นโยบาย

งานพัสดุ/งานประชาสัมพันธ์/นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์
งานพัสดุ/งานประชาสัมพันธ์/นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์
งานพัสดุ/งานประชาสัมพันธ์/นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์

o4

แผนยุทธศาสตร์
หรือแผนพัฒนา
หน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อ

แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

กองนโยบายและแผน
/งาน
ประชาสัมพันธ์/นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ข้อมูลการติดต่อกับหน่วยงานอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย
1) ที่อยู่ 2) หมายเลขโทรศัพท์3) หมายเลขโทรสาร
4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E–Mail)
5) แผนที่ตั้งหน่วยงาน
- พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
- ข้อบังคับการบริหารงานบุคคล
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ
- พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
- พระราชบัญญัติการเงิน

งานพัสดุ/งานประชาสัมพันธ์/นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์

o5

o6

กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง

งานพัสดุ/งานประชาสัมพันธ์/นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์

ข้อ

ตัวชี้วัด

มาตรการ/วิธีการปฏิบัติ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ

O7

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานพัสดุ/งานประชาสัมพันธ์/นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์

O8

Q&A

O9

Social Network

ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานตามอานาจหน้าที่
หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกาหนดทั้งนี้ จะต้องเป็น
ข้อมูลของปี พ.ศ. 2563
ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสอบถามข้อมูล
หรือข้อกังวลสงสัย และหน่วยงานสามารถตอบข้อสอบถามหรือ
สื่อสารโต้ตอบกันได้โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน
ช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ
หน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, Instagram หรือ Lineเป็นต้น
โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2563

O10 แผนดาเนินงานประจาปี

O11 รายงานการกากับติดตาม
รายงานการกากับติดตามผลดาเนินงานแผนประจาปี
การดาเนินงานประจาปีรอบ 2563 รอบ 6 เดือน
6 เดือน
O12 รายงานผลการดาเนินงาน
รายงานประจาปี ปีการศึกษา 2560
ประจาปี
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการ
คู่มือประชาชนเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน
ปฏิบัติงาน

งานประชาสัมพันธ์/นักวิชาการคอมพิวเตอร์

งานประชาสัมพันธ์/นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กองนโยบายและแผน
กองนโยบายและแผน
กองนโยบายและแผน
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ข้อ

ตัวชี้วัด

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

มาตรการ/วิธีการปฏิบัติ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ

คู่มือนักศึกษาภาคปกติ/คู่มือนักศึกษาภาคพิเศษ ปี 2563

สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

- ผลการดาเนินการของกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
- สรุปข้อมูลผู้เข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการ
- ผลการดาเนินการเกี่ยวกับนักศึกษาผู้พิการ
- ผลการเบิกจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี พ.ศ. 2562
O16 รายงานผลการสารวจความพึง ผลการสารวจความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
พอใจการให้บริการ
O17 E–Service
ระบบการบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย

กองพัฒนานักศึกษา
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
กองนโยบายและแผน
งานพัสดุ
งานพัสดุ/สถาบันวิจัย
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปี

- มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต้อง กองนโยบายและแผน
ทา 2563
- แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2562 ต้องทา 2563
O19 รายงานการกากับติดตามการ - รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(ที่รายงาน กบ.)
กองนโยบายและแผน
ใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี
รอบ 6 เดือน
O20 รายงานผลการใช้จ่าย
- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ เดือนกันยายน 2562
กองนโยบายและแผน
งบประมาณประจาปี
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ

งานพัสดุ

ข้อ

ตัวชี้วัด

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุรายเดือน
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประจาปี

มาตรการ/วิธีการปฏิบัติ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ

การปรับปรุงเวปไซต์ประกาศประกวดราคาในเวปไซต์ของมหาวิทยาลัย

งานพัสดุ
งานประชาสัมพันธ์

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(รายงาน กบ.)

งานพัสดุ

ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง

งานพัสดุ

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากร - ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง หลักเกณฑ์
บุคคล
และวิธีการวิเคราะห์ค่างานและประเมินค่างาน ตาแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ในระดับชานาญงาน ระดับชานาญการ ระดับชานาญงานพิเศษ
ระดับชานาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญชาญพิเศษ
- แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
- แผนกรอบอัตรากาลังระดับตาแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนันสนุน พ.ศ. 25622565
- แผนอัตรากาลังและการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ.2561-2565
O26 การดาเนินการตามนโยบาย รายงานผลการดาเนินการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลปี 2562
การบริหารทรัพยากรบุคคล

งานบริหารงานบุคคล

งานบริหารงานบุคคล

ข้อ

ตัวชี้วัด

O27 หลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

O28 รายงานผลการ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
ประจาปี
O29 แนวปฏิบัติการ
จัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
O30 ช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
ประจาปี

มาตรการ/วิธีการปฏิบัติ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเรื่อง ระบบการคัดเลือกอาจารย์และบรรจุแต่งตั้ง
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเรื่องระบบการบริหารอาจารย์
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่องระบบการประเมินผลทดลองปฏิบัติงานของอาจารย์
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเรื่องระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเรื่องระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
- ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
วิเคราะห์ค่างานและประเมินค่างาน ตาแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ในระดับชานาญงาน ฯ
รายงานผลการดาเนินงานในการพัฒนาทรัพยากรบุคค

งานบริหารงานบุคคล

จัดทาแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

งานพัสดุ/งานนิติการ

จัดทาช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

งานพัสดุ/งาน
ประชาสัมพันธ์/
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
งานพัสดุ/งานนิติการ

รายงานสรุปข้อมูลสถิติเรื่องการร้องเรียน

งานบริหารงานบุคคล

ข้อ

ตัวชี้วัด

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

มาตรการ/วิธีการปฏิบัติ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ

จัดทาช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน

งานพัสดุ/งานประชาสัมพันธ์/นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์
งานพัสดุ/กองนโยบายและแผน

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วน - การประชุมสภามหาวิทยาลัย
ร่วม
- การประชุมระดมความคิดเห็นด้านงบยุทธศาสตร์
**ควรจัดทาหลักเกณฑ์ในการบริหารงบประมาณ”
034 เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร
ประกาศเจตจานงฯ

งานพัสดุ/งานประชาสัมพันธ์

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

งานพัสดุ

036

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจาปี

งานพัสดุ

ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

งานพัสดุ

037

038

การประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริต ประจาปี
การดาเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมสวมเสื้อเหลืองวันจันทร์เพื่อแสดงสัญลักษณ์ในการ งานพัสดุ
เป็นข้าราชการ และบุคลากรใต้เบื้องพระยุคลบาทของ ร. 10

ข้อ

ตัวชี้วัด

มาตรการ/วิธีการปฏิบัติ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ

039

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจาปี
รายงานการกากับติดตามการ
ดาเนินการป้องกันการทุจริตประจาปี
รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดาเนินการป้องกัน
การทุจริตประจาปี

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปี

งานพัสดุ

รายงานการกากับติดตามการดาเนินการป้องกันการทุจริตประจาปี รอบ
6 เดือน

งานพัสดุ

รายงานผลการดาเนินการป้องกัน การทุจริตประจาปี

งานพัสดุ

040
041

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ **** ตัวชี้วัดใหม่****
งานพัสดุ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน
ต้องมีการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2562 และนาจุดอ่อนหรือจุดที่ต้อง
แก้ไขมากาหนดเป็นมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
O43 การดาเนินการตามมาตรการส่งเสริม **** ตัวชี้วัดใหม่****
งานพัสดุ
คุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
ต้องรายงานผลการดาเนินการตามมาตรการในข้อ O42 ซึ่งจะต้อง
หน่วยงาน
นามาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

