หน่วยตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยพะเยา

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ 2565

ผลการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
หน่วยตรวจสอบภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คะแนนภาพรวมหน่วยงาน : 81.85
ระดับผลการประเมิน : B

ผลการประเมิน : การรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)
ตัวชี้วัด
คะแนน
ประเด็นทีต่ ้องแก้ไข
มาตรการ
เฉลี่ย
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
97.91
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
94.68
- ประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
- นาแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีให้
เข้าระเบียบวาระการประชุมของหน่วยงาน เพื่อเป็น
บุคลากรภายในหน่วยงานทราบมากขึ้น
การประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลแก่บุคลากรได้รับ
(i7)
ทราบมากยิ่งขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อานาจ
96.76
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สิน
91.67
ของราชการ
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ปัญหา
94.40
การทุจริต

ผู้รับผิดชอบ
- นายสาธิต ภาชนะ

-

ผลการประเมิน : การรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)
ตัวชี้วัด
คะแนน
ประเด็นที่ต้องแก้ไข
มาตรการ
เฉลี่ย
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการ
90.93
ดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการ
90.60
- เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่
- มอบหมายและส่งเสริมให้ผู้รับผิดชอบ
สื่อสาร
สาธารณชนควรทราบให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลของหน่วยงาน
ที่สาธารณชนควรทราบทางเว็บไซต์ เพจเฟสบุค
และกลุ่มเฟสบุคให้มากขึ้น และชัดเจนยิ่งขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบ
89.11
- ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน และ/
- มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้อง
การทางาน
หรือการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น
ขอความร่วมมือจากบุคลากรของหน่วยรับตรวจ
ทาแบบประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของหน่วยตรวจสอบภายในเป็นประจาทุกปี
- ใช้ข้อมูลจากการประเมินความพึงพอใจฯ
ในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดี
ยิ่งขึ้น

ผู้รับผิดชอบ
- นางสาวมัณทกา จาปาคา

- นางสาวมัณทกา จาปาคา
- บุคลากรทุกคน

ผลการประเมิน : การรายงานตนเองของหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency
Assessment: OIT)
ตัวชี้วัด
คะแนน
ประเด็นที่ต้องแก้ไข
มาตรการ
ผู้รับผิดชอบ
เฉลี่ย
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
86.36
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูล
พื้นฐาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การ
บริหาร

- มีรายละเอียดโครงการในเอกสาร
งบประมาณรายจ่ายประจาปี แต่
รายละเอียดด้านระยะเวลาดาเนินการ ยัง
ไม่ครบถ้วนตามเอกสารดังกล่าว

- จัดทาแผนการดาเนินงาน ประจาปี โดยมี - นายสาธิต ภาชนะ
รายละเอียดด้านระยะเวลาดาเนินการ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การ
บริหารเงินงบประมาณ

- การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปี นอกจากระบุผลการใช้จ่าย
งบประมาณแล้วควรมีการวิเคราะห์ปัญหา
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมาย เพื่อนามาเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการดาเนินงานของหน่วยงานต่อไป
- หน่วยงานควรจาแนกข้อมูลเป็น
รายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างใน
รอบเดือนใดให้ระบุ “ไม่มีการจัดซื้อจัด
จ้าง”) เป็นข้อมูลระยะเวลาอย่างน้อย 6

- จัดทารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ - นายสาธิต ภาชนะ
ประจาปี โดยวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เพื่อ
นามาเป็นแนวทางในการพัฒนาการดาเนินงาน
ของหน่วยงานต่อไป
- จัดทารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นราย - นางนิตติยา ทรายขาว
เดือน

ตัวชี้วัด

คะแนน
เฉลี่ย

ประเด็นที่ต้องแก้ไข

มาตรการ

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การ
บริหารเงินงบประมาณ (ต่อ)

เดือนแรกของปี พ.ศ.2564 ควรมีข้อมูล
รายละเอียดผลการจัดซื้อจ้าง ยกตัวอย่าง
เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง
ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้
เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อจ้าง เป็นต้น
- หน่วยงานควรแสดงรายงานผลการ
- จัดทารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
- นางนิตติยา ทรายขาว
จัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุในภาพรวม
จัดหาพัสดุในภาพรวมตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.
ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตั้งแต่เดือน 2564 โดยวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค
ตุลาคม 2562- เดือนกันยายน 2563) และ ข้อเสนอแนะ
ขาดรายละเอียดข้อมูล ยกตัวอย่างเช่น
งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

- ไม่ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลบนเว็บไซต์ โดย
ไม่แสดงการมีอยู่ของข้อมูลบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน (O27)

- เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

- นางสาวเสาวรส งามใจ

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การ
ส่งเสริมความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการ
ทุจริต

คะแนน
เฉลี่ย

ประเด็นที่ต้องแก้ไข

- ควรจัดให้มีช่องทางออนไลน์สาหรับ
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตโดยเฉพาะ
สามารถเก็บรักษาข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส
เป็นความลับ และแยกต่างหากจากช่องทาง
แจ้งเรื่องร้องเรียนทั่วไป หรือช่องทางการ
รับฟังความคิดเห็น
45.00
- ไม่มีข้อมูลการดาเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการ

ผู้รับผิดชอบ

- จัดให้มีช่องทางออนไลน์สาหรับแจ้งเรื่อง - นางสาวมัณทกา จาปาคา
ร้องเรียนการทุจริตโดยเฉพาะ สามารถเก็บ
รักษาข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ
และแยกต่างหากจากช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
ทั่วไป หรือช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

- เผยแพร่ข้อมูลการประเมินความเสี่ยงของ - นางรฑิตา ฟูแสง
การดาเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ
ปีงบประมาณ 2565
- หน่วยงานควรระบุข้อมูล รายละเอียด
- เผยแพร่แผนการปฏิบัติการป้องกันการ
ของโครงการ/ กิจกรรม/ แผนการ
ทุจริตของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ
ปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน 2565
ประจาปีงบประมาณ 2564 ให้ครบถ้วน
ชัดเจน ตามมาตรการที่กาหนดไว้
- หน่วยงานควรแสดงรายละเอียด
- เผยแพร่ข้อมูลสรุปผลการดาเนินงานตาม
สรุปผลการดาเนินงานโครงการ/ กิจกรรม แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ
ตามแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต หน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ 2565
ของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ 2564
โดยแนบข้อมูลการบริหารความเสี่ยง (RMR6)

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการ
ทุจริต (ต่อ)

คะแนน
เฉลี่ย
45.00

ประเด็นที่ต้องแก้ไข
- หน่วยงานควรแสดงรายละเอียด
สรุปผลการดาเนินงานโครงการ/ กิจกรรม
ตามแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ 2563
- หน่วยงานไม่ได้แสดงรายละเอียดการ
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส ประจาปี พ.ศ. 2563 ให้ครบทั้ง 3
แบบ คือ IIT EIT และ OIT
- หน่วยงานไม่ได้แสดงรายละเอียดผล
การดาเนินการตามมาตรการคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ประจาปี พ.ศ. 2564 ให้ครบ
ทั้ง 3 แบบ คือ IIT EIT และ OIT

มาตรการ

ผู้รับผิดชอบ

- เผยแพร่ข้อมูลสรุปผลการดาเนินงาน
- นางรฑิตา ฟูแสง
โครงการ/ กิจกรรมตามแผนการปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน ประจาปี
งบประมาณ 2564
- จัดทามาตรการคุณธรรมและความโปร่งใส - บุคลากรทุกคน
ประจาปี พ.ศ. 2565 และสรุปผลการ
ดาเนินการตามมาตรการฯ ให้ครบทั้ง 3 แบบ
คือ IIT EIT และ OIT

