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รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
1. หลักการและเหตุผล  
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่ 0888/2563 ลงวันที่  4 พฤศจิกายน 2563 และคณะกรรมการด าเนินงานการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสได้ประชุมในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เพ่ือวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานในปี พ.ศ. 2563 และพิจารณาตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้รับคะแนนน้อย หรือมีคะแนนที่ไม่ผ่านและหาแนวทางในการยกระดับของคะแนน
ในตัวชี้วัดนั้น ในที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัด  ซึ่งในมาตรการดังกล่าวจะพิจารณาตัวชี้วัดที่มีคะแนนน้อยและคาดว่าจะเป็นปัญหากับผล
การประเมินในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 และก าหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานเพ่ือยกระดับของคะแนนดังกล่าว ตลอดจนผู้รับผิดชอบที่ดูแลตัวชี้วัดในแต่
ละมาตรการ  เพื่อให้น าไปด าเนินการตามมาตรการดังกล่าว  

คณะกรรมการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ประชุม
ร่วมกันในครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 เพ่ือติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยในทีป่ระชุมผู้รับผิดชอบได้สรุปผลการด าเนินการ  ซ่ึงแบ่งเปน็ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานที่เปน็มาตรการเร่งรัด  และกรณีที่เปน็มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานที่เป็นมาตรการที่ด าเนินการ
ตามปกติ 
 
2. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย               
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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3. การรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสที่เกี่ยวข้องกับกรอบระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

เลขานุการคณะกรรมการด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รายงานการรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 15 มีนาคม 2564 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรอบระยะเวลาในการ
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซ่ึงตามมาตรการฯ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564  วันพฤหัสบดีที ่11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  รายละเอียดตามตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสที่เก่ียวข้องกับกรอบระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ชื่อเร่ือง มาตรการ ผู้รับผิดชอบ การด าเนินงานตามมาตรการ 
1. ตัวช้ีวัด Q&A ควรปรับเป็นระบบการตอบ
ค าถามโดยใช้แฟนเพจ หรือกระดานข่าว ซึ่ง
เป็นการติดต่อสื่อสารแบบสองทาง  และจะท า
ให้ผู้ติดต่อสอบถามสามารถจะอ่านค าถามของ
บุคคลอื่นได้ด้วย 
 

ให้เลขานุการน าข้อหารือไปหารือในการประชุม
รับฟังรายละเอียดตัวช้ีวัดของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ซึ่งจัดโดยส านักงานปลดักระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ใน
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 
 

เลขานุการ 
 
 
 
 

 

เลขานุการได้เข้าร่วมประชุมรับฟังรายละเอียด
ตัวช้ีวัดของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งจัดโดย
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 
ผ่านระบบ VDO conference  เรียบร้อยแล้ว 
 

2. การด าเนินงานตามปฏิทินการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564   

คณะกรรมการที่รับผิดชอบในแต่ตัวช้ีวัดด าเนิน
กิจกรรมตามระยะเวลาในปฏิทินการประเมินฯ  
ปี 2564 
 

เลขานุการ/ 
คณะกรรมการที่
รับผิดชอบใน
แต่ละตัวชี้วัด 

 

1. เลขานุการได้เปิดใช้ระบบ ITAS                     
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว 
2. อยู่ระหว่างการเตรียมน าเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

3. ผลการด าเนินการตามมาตรการมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวช้ีวัดด าเนนิการตาม
มาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  และรายงาน
มหาวิทยาลยัภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

คณะกรรมการที่
รับผิดชอบใน
แต่ละตัวชี้วัด 

รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการฯ            
จะน าเรียนในวาระที่ 4.3 
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4. รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

เลขานุการคณะกรรมการด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รายงานการรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 15 มีนาคม 2564 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564  วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2564  รายละเอียดตามตารางที่ 2 และ 3 
 

ตารางที่ 2   ผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

ที ่ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ก าหนด
รายงาน

มหาวิทยาลัย 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
/ปัญหาอุปสรรค 

1. มาตรการเร่งด่วนที่ต้องเร่งรัดด าเนินการ 
1.1 ท าช่องทางการติดต่อท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดเป็นแบบเปดิเผย

ค าถามและค าตอบเพื่อใหผู้้รับบรกิารที่เข้ามาสอบถามใน
ลักษณะค าถามเดียวกันสามารถอ่าน/ตรวจสอบข้อมลูที่มีผูเ้คย
สอบถามไว้แล้วได้(ข้อเสนอจากผูป้ระเมิน) 

O8/EIT ม.ค. 64 15 ก.พ. 64 
 

งานประชาสัมพันธ์ 
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร ์

ด าเนินการแล้ว 
รายละเอียดในตารางที่ 3 

1.2 จัดท า/ทบทวน/วิเคราะห์แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริต 
ประจ าป ี2564  ผลการด าเนินการตามแผน ปี 2564 และผล
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

O39-
O40 

ม.ค. 64 15 ก.พ. 64 
 

งานนิติการ ด าเนินการแล้ว 
รายละเอียดในตารางที่ 3 

1.3 จัดท าแนวทางการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบแผนการ
เบิกจ่ายงบประมาณ แผนการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  

IIT 
(ทุกตัว) 

ม.ค.-ก.พ. 
64 

2 มี.ค. 64 
 

กองนโ ยบายและ
แผน 
 

ด าเนินการแล้ว 
รายละเอียดในตารางที่ 3 

1.4 ส่งเสริมให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีความรูค้วามเข้าใจ
เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

IIT/OIT ม.ค.-ก.พ. 
64 

2 มี.ค. 64 
 

งานพัสดุ (1) ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว 
(2) จะด าเนินการในเดือนเมษายน 2564 
(3) ต้องรายงานผลกับมหาวิทยาลยัรอบ 6 เดือน 
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ตารางที่ 2   ผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ) 
 

ที ่ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ก าหนดรายงาน
มหาวิทยาลัย 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
/ปัญหาอุปสรรค 

2. มาตรการที่ด าเนินการตามแผนงานปกติ      
2.1 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2564 O10 ม.ค.-ก.พ. 64 2 มี.ค. 64 กองนโยบายและ

แผน 
 

2.2 รายงานการก ากับติดตามผลด าเนินงานแผนประจ าปี 2564 รอบ 6 เดือน O11 ม.ค.-มี.ค. 64 5 เม.ย. 64 กองนโยบายและ
แผน 

 

2.3 รายงานประจ าปีการศึกษา 2562 O12 ม.ค.-ก.พ. 64 2 มี.ค. 64 กองนโยบายและ
แผน 

ด าเนินการแล้ว 

2.4 คู่มือนักศึกษาภาคปกติ/คู่มือนักศึกษาภาคพิเศษ ปี 2564 O14 ม.ค.-ก.พ. 64 15  มี.ค. 64 ส า นั ก ส่ ง เ ส ริ ม
วิชาการฯ 

 

2.5 ข้อมูล สถิติของแต่ละภารกิจได้แก่ 
(1) การจัดการศึกษา 
(2) การวิจัย 
(3) การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
(4) โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
(5) การบริหารจัดการและงบประมาณ 

O15 ม.ค.-ก.พ. 64 15  มี.ค. 64 1) สถาบันวิจัย 
(2) ส านักวิทย
บริการฯ 
(3) ส านักศิลปะฯ 
(4) ส านักส่งเสริม
วิชาการฯ 
(5) กองนโยบายและ
แผน 
(6) กองพัฒนา
นักศึกษา 

หน่วยงานท่ีรายงานแล้วคือ 
(1) สถาบันวิจัย 
(2) กองนโยบายและแผน         
(ใช้สถิติข้อมูลสารสนเทศ เหลือ
โครงการยุทธศาสตร์ฯ) 

2.6 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ O16 ม.ค.-ก.พ. 64 15  มี.ค. 64 ส านักส่งเสริม
วิชาการฯ 
ส านักวิทยบริการฯ 
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ตารางที่ 2   ผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ) 
 

ที ่ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ก าหนดรายงาน
มหาวิทยาลัย 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
/ปัญหาอุปสรรค 

2. มาตรการที่ด าเนินการตามแผนงานปกติ      
2.7 แผน-ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 O16-O20 ม.ค.-ก.พ. 64 15  มี.ค. 64 กองนโยบายและ

แผน 
(1) จัดท ามาตรการเร่งรัดติดตาม
การเบิกจ่ายงบประมาณโดยมีการ
แต่งตั้งคณะท างานเร่งรัดติดตาม
การใช้เงินงบประมาณ ปี 2564 
แล้ว 
(2) ผลการด าเนินงานใช้เอกสารท่ี
รายงาน กบ.รอบ 6 เดือน 
(ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการ) 

2.8 ผลการวิเคราะห์ด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง O21-O24 ม.ค.-ก.พ. 64 15  มี.ค. 64 งานพัสดุ ด าเนินการแล้ว 
2.9 ผลการด าเนินการด้านงานบริหารงานบุคคล 

(1) รายงานสถิติของจ านวนบุคลากรสายวิชาการด้านวุฒิการศึกษา ต าแหน่ง
ทางวิชาการเปรียบเทียบ 2 ปี คือ ปี 2563 และ 2564 

(2) รายงานสถิติของจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนด้านวุฒิการศึกษา และ
การได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งท่ีสูงขึ้น เปรียบเทียบ 2 ปี คือ ปี 2563 และ 
2564 

O26-O28 ม.ค.-ก.พ. 64 15  มี.ค. 64 งานบริหารงาน
บุคคล 

ด าเนินการแล้ว 

2.10 จัดท าคู่มือแนวปฏิบัติในการด าเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/จัดท า
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตต้องปรับปรุง e-mail ท่ีจะให้ผู้ร้องเรียน
ส่งเข้ามา 

O29-O30 ม.ค.-ก.พ. 64 15  มี.ค. 64 งานนิติการ  

2.11 รายงานสรุปข้อมูลสถิติเรื่องการร้องเรียนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 O31 ม.ค.-ก.พ. 64 15  มี.ค. 64 งานนิติการ ด าเนินการแล้ว 
2.12 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปี พ.ศ. 2564 O35 ม.ค.-ก.พ. 64 15  มี.ค. 64 ง า น นิ ติ ก า ร /ง า น

พัสด ุ
 

2.13 (1)  ทบทวน/จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปี 2564   
(2)  รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี                 

รอบ 6 เดือน  
(3) รายงานผลการด าเนินการป้องกัน การทุจริตประจ าปี 2563 

O39-O41 ม.ค.-ก.พ. 64 15  มี.ค. 64 งานนิติการ  
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ตารางท่ี 2 ผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

ที ่ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ก าหนดรายงาน
มหาวิทยาลัย 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
/ปัญหาอุปสรรค 

2.14 รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส O42-O43 ม.ค.-มี.ค. 64 5 เม.ย. 64 งานพัสดุ อยู่ระหว่างด าเนินการ 
(1) รายงานการประชุมครั้งท่ี 
2/2564 
( 3 )  ท า บั น ทึ ก ร า ย ง า น
มหาวิทยาลัยฯ 

 
ตารางที่ 3  ผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามตัวชี้วัดในแบบประเมิน OIT 

ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด หลักฐานท่ีจะต้องด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
/ปัญหาอุปสรรค 

o1 โครงสร้าง จัดท าโครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัย งานประชาสัมพันธ์ ด าเนินการแล้ว 

o2 ข้อมูลผู้บริหาร โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัย งานประชาสัมพันธ์ ด าเนินการแล้ว 

o3 อ านาจหน้าท่ี พันธกิจ  นโยบาย งานประชาสัมพันธ์ ด าเนินการแล้ว 

o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา 
หน่วยงาน 

แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย กองนโยบายและแผน 
งานประชาสัมพันธ์ 

ด าเนินการแล้ว 

o5 ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อกับหน่วยงานอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย 
1) ท่ีอยู่ 2) หมายเลขโทรศัพท์3) หมายเลขโทรสาร 
4) ท่ีอยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E–Mail) 
5) แผนท่ีตั้งหน่วยงาน 

งานประชาสัมพันธ์ ด าเนินการแล้ว 
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ตารางที่ 3  ผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามตัวชี้วัดในแบบประเมิน OIT 

ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ) 
 

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด หลักฐานท่ีจะต้องด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
/ปัญหาอุปสรรค 

o6 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง - พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
- ข้อบังคับการบริหารงานบุคคล 
- พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างฯ 
- พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 
- พระราชบัญญัติการเงิน 
และอื่นๆ 

งานพัสดุ 
งานประชาสัมพันธ์ 

ด าเนินการแล้ว 

O7 ข่าวประชาสัมพันธ ์ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามอ านาจ
หน้าท่ีหรือภารกิจของหน่วยงานตามท่ีกฎหมายก าหนดท้ังน้ี 
จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2564 

งานประชาสัมพันธ์ ด าเนินการแล้ว 
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ตารางที่ 3  ผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามตัวชี้วัดในแบบประเมิน OIT 
ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ) 

 

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด หลักฐานท่ีจะต้องด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
/ปัญหาอุปสรรค 

O8 Q&A ช่องทางการติดต่อสื่อสารแบบสองทาง 
 

งานประชาสัมพันธ ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

ด าเนินการแล้ว 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเลยมีช่องทางการ
สอบถามข้อมูล มีหลายช่องทางดังนี ้
(1) ช่องทางถามตอบ ซึ่งเมื่อเข้ามาในหน้า
เว็บไซตห์ลักจะเห็นเมนูเพิ่มเติม  ให้ถาม
ตอบ  ซึ่งจะมี admin ท าหน้าที่ในการตอบ
ค าถามของแต่ประเด็น เช่น เรื่องการเรยีน 
เรื่องที่พักหรือเรื่องอื่นๆ  
(2) ทางช่องทางหน้าเว็บไซต์หลัก เมื่อเข้ามา
จะมีกล่องข้อความเพื่อใหส้อบถามผ่านกล่อง
ข้อความใน facebook  มหาวิทยาลัยซึ่งจะ
มี admin ท าหน้าที่ในการตอบค าถามของ
แต่ประเด็น 
(3) ช่องทางในการร้องเรียนเรื่องอื่นๆ อีกซึ่ง
ผู้ที่ติดต่อสามารถสอบถามความคิดเห็น
เดียวกันกับข้อเสนอแนะ การติดต่อสอบถาม 
การร้องเรียนการทุจริต การร้องเรียนด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างและการร้องเรียนด้านอื่นๆ 
ซึ่งจะก าหนดผู้รับผิดชอบคือ ผู้อ านวยการ
ส านักงานอธิการบดีท าหน้าที่ตรวจสอบ
อีเมลล์เกี่ยวกับการติดต่อสอบถามทุกวันวัน
ละ 3 ครั้ง คือเวลา 09.00 น.  13.30 น. 
และ 16.00 น. 
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ตารางที่ 3  ผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามตัวชี้วัดในแบบประเมิน OIT 
ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ) 

 

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด หลักฐานท่ีจะต้องด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
/ปัญหาอุปสรรค 

O9 Social Network ช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่ เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ
หน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, Instagram หรือ Line
เป็นต้น โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

งานประชาสัมพันธ ์ ด าเนินการแล้ว 

O10 แผนด าเนินงานประจ าปี แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2564 กองนโยบายและแผน 
งานพัสดุ 

ด าเนินการแล้ว 

O11 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน
ประจ าปีรอบ 6 เดือน 

รายงานการก ากับติดตามผลด าเนินงานแผนประจ าปี 2564 
รอบ 6 เดือน 

กองนโยบายและแผน 
งานพัสดุ 

ด าเนินการแล้ว 

O12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี  รายงานประจ าปีการศึกษา 2562 กองนโยบายและแผน 
 

ด าเนินการแล้ว 

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือการปฏิบัติงาน/แนวทางการปฏิบัติงาน งานพัสดุ ด าเนินการแล้ว 

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือนักศึกษาภาคปกติ/คู่มือนักศึกษาภาคพิเศษ ปี 2564 ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
 

ด าเนินการแล้ว 

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ข้อมูล สถิติของแต่ละภารกิจได้แก่ 
(1) การจัดการศึกษา 
(2) การวิจัย 
(3) การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
(4) โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
(5) การบริหารจัดการและงบประมาณ 

(1) สถาบันวิจัย 
(2) ส านักวิทยบริการฯ 
(3) ส านักศิลปะฯ 
(4) ส านักส่งเสริมวิชาการ
ฯ 
(5) กองนโยบายและแผน 
(6) กองพัฒนานักศึกษา 

(1) สถาบันวิจัย 
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ตารางที่ 3  ผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามตัวชี้วัดในแบบประเมิน OIT 
ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ) 

 

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด หลักฐานท่ีจะต้องด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
/ปัญหาอุปสรรค 

O16 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการ
ให้บริการ 

(1) ผลการส ารวจความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน
ของอาจารย์ประจ าปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563  
(2) ผลการส ารวจความพงึพอใจในการใช้บริการส านักวิทย
บริการ 

ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
ส านักวิทยบริการฯ 
 

ด าเนินการแล้ว 

O17 E–Service ระบบการบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย งานพัสดุ ด าเนินการแล้ว 

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี (1) มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  
(2) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี                   พ.ศ. 2564 

กองนโยบายและแผน 
 

ด าเนินการแล้ว 

O19 รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ประจ าปีรอบ 6 เดือน 

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  

กองนโยบายและแผน 
 

ด าเนินการแล้ว 

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ เดือนกันยายน 2563  กองนโยบายและแผน ด าเนินการแล้ว 

O21 แผนการจัดซ้ือจัดจ้างหรือแผนการจัดหา
พัสดุ 

 แผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งานพัสดุ ด าเนินการแล้ว 

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซ้ือจัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

 เผยแพร่ประกาศประกวดราคา งานพัสดุ 
 

ด าเนินการแล้วรรค 

O23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุรายเดือน 

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้าง(รายงาน กบ.) งานพัสดุ อยู่ระหว่างด าเนินการ 
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ตารางที่ 3  ผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามตัวชี้วัดในแบบประเมิน OIT 

ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ) 
 

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด หลักฐานท่ีจะต้องด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
/ปัญหาอุปสรรค 

O24 รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุประจ าปี 

ผลการวิเคราะห์การจัดซ้ือจัดจ้างปี 2563 งานพัสดุ ด าเนินการแล้ว 

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (1) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(ทบทวนว่าเป็นอธิการคนปัจจุบันหรือไม่) 
(2) แผนอัตราก าลังและการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย  ราช
ภัฏเลย พ.ศ.2561-2565  
(3) กรอบอัตราก าลังระดับต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร
สายสนันสนุน พ.ศ. 2562-2565 
(4) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเลย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการวิเคราะห์ค่างานและ
ประเมินค่างาน ต าแหน่งประเภทท่ัวไป วิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ ในระดับช านาญงาน ระดับช านาญการ ระดับ
ช านาญงานพิเศษ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญชาญ
พิเศษ 
และประกาศอื่นๆ 

งานบริหารงานบุคคล 
 

ด าเนินการแล้ว 

O26 การด าเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

(1) รายงานสถิติของจ านวนบุคลากรสายวิชาการด้านวุฒิ
การศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ  
เปรียบเทียบ 2 ปี คือ ปี 2563 และ 2564 
(2) รายงานสถิติของจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนด้านวุฒิ
การศึกษา และการได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 
เปรียบเทียบ 2 ปี 2563/2564 

งานบริหารงานบุคคล 
 

ด าเนินการแล้ว 
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ตารางที่ 3  ผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามตัวชี้วัดในแบบประเมิน OIT 
ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ) 

 

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด หลักฐานท่ีจะต้องด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
/ปัญหาอุปสรรค 

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

(1) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
(2) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเรื่อง ระบบการคัดเลือก
อาจารย์และบรรจุแต่งตั้ง 
(3) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเรื่องระบบการบริหาร
อาจารย์ 
(4) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่องระบบการ
ประเมินผลทดลองปฏิบัติงานของอาจารย์ 
(5) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเรื่องระบบการส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์ 
(6) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเรื่องระบบสวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์ 
(7) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเลย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการวิเคราะห์ค่างานและ
ประเมินค่างาน ฯ 
และประกาศอื่นๆ 

งานบริหารงานบุคคล ด าเนินการแล้ว 

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจ าปี 

(1) รายงานสถิติของจ านวนบุคลากรสายวิชาการ                      
ด้านวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ  
เปรียบเทียบ 2 ปี คือ ปี 2563 และ 2564 
(2) รายงานสถิติของจ านวนบุคลากรสายสนับสนุน                     
ด้านวุฒิการศึกษา และการได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งท่ี
สูงขึ้น เปรียบเทียบ 2 ปี คือ ปี 2563 และ 2564 

งานบริหารงานบุคคล 
งานพัสดุ 

ด าเนินการแล้ว 

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต 

จัดท าคู่มือแนวปฏิบัติในการด าเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
ซ่ึงต้องมีข้อมูลดังน้ี  

งานนิติการ 
 

ด าเนินการแล้ว 
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ตารางที่ 3  ผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามตัวชี้วัดในแบบประเมิน OIT 

ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ) 
 

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด หลักฐานท่ีจะต้องด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
/ปัญหาอุปสรรค 

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต  จัดท าช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต   
ต้องปรับปรุง e-mail ท่ีจะให้ผู้ร้องเรียนส่งเข้ามา 

งานนิติการ 
 

ด าเนินการแล้ว 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประจ าปี 

รายงานสรุปข้อมูลสถิติเรื่องการร้องเรียน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

งานนิติการ 
งานพัสดุ 

ด าเนินการแล้ว 

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  จัดท าช่องทางรับฟังความคิดเห็น งานพัสดุ ด าเนินการแล้ว 
(และใช้ร่วมกับ Q&A) 

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (1) การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
(2) การประชุมระดมความคิดเห็นด้านงบยุทธศาสตร์ 
(3) การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย 
(4) การประชุมร่วมอื่นๆ  

งานพัสดุ ด าเนินการแล้ว รอบันทึกข้อมูลใน itas 

034 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร  ประกาศเจตจ านงฯ งานพัสดุ ด าเนินการแล้ว 
 

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  (1) ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง 
(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ita 

งานพัสดุ ด าเนินการแล้ว รอบันทึกข้อมูลใน itas 

036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจ าปี  

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี  พ.ศ. 2564 งานนิติการ 
 

ด าเนินการแล้ว 
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ตารางที่ 3  ผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามตัวชี้วัดในแบบประเมิน OIT 

ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ) 
 

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด หลักฐานท่ีจะต้องด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
/ปัญหาอุปสรรค 

037 การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการ
ทุจริต 

ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง 
(เชื่อมโยงจากข้อ O36 ส่วนใหญ่ความเสี่ยงจะเป็นการจัดซ้ือจัด
จ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ) 

งานพัสดุ อยู่ระหว่างด าเนินโครงการ 

038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมสวมเสื้อเหลืองวันจันทร์เพื่อแสดงสัญลักษณ์ในการ
เป็นข้าราชการ และบุคลากรใต้เบื้องพระยุคลบาทของ ร. 10 

งานพัสดุ ด าเนินการแล้ว 

039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ประจ าปี  

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปี 2564 งานนิติการ ด าเนินการแล้ว 

040 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจ าปีรอบ                
6 เดือน 

 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต
ประจ าปี รอบ 6 เดือน 

งานนิติการ อยู่ระหว่างด าเนินการ 
ปัญหา  ต้องรอผลการด าเนินงานจากงานพัสดุ 

041 รายงานผลการด าเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจ าปี 

 รายงานผลการด าเนินการป้องกัน การทุจริตประจ าปี 2563 งานนิติการ อยู่ระหว่างด าเนินการ 
งานพัสดุต้องรายงาน 

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

 (1) รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ 
 (2) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ปี 2564 

งานพัสดุ ด าเนินการแล้ว(ตามมติท่ีประชุมครั้งท่ี 1/2564) 

O43 การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการฯ ปี 2564 งานพัสดุ ด าเนินการแล้ว(ตามมติท่ีประชุมครั้งท่ี 2/2564) 

 


