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สิ่งทีค่วรปรับปรุง (ผลปี 2564) มาตรการด าเนินงานปี 2565 ผลการด าเนินการ 

IIT   

1. ควรปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทุกคน

อย่างเท่าเทียม 

2. ส่งเสริม ก าหนดแนวปฏิบัติให้บุคลากรใน

ส่วนงานให้ความส าคัญต่อพฤติกรรมในการ

ปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ

ในการรับบริการ 

3. มกีระบวนการรับเร่ือง ส่งเร่ืองตามล าดับงาน

มาก่อนหลังและเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

1. ก าหนดขัน้ตอนการด าเนนิงานการให้บริการหรือปฏบัิตงิาน

ให้อยา่งชัดเจน และปฏบัิตติอ่ผูม้ารับบริการตามขั้นตอนอยา่ง

เป็นเท่าเทียมกัน 

2. จัดท าคู่มอืปฏบัิตงิาน 

คณะได้มอบหมายให้บุคลากรสายสนับสนุนท้ัง 21 คน 

ได้จัดท าคู่มอืการปฏบัิตงิานตาม job description โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏบัิตงิานมปีระสิทธิภาพและ

บุคลากรสามารถปฏบัิตงิานแทนกันได ้

1. การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใชจ้่าย

งบประมาณรายจา่ยประจ าปขีองสว่นงาน  

2. เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในส่วนงาน มีส่วน

ร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ  

3. สร้างการับรู้เกี่ยวกับแผนการใชจ้่าย

งบประมาณอยา่งทั่วถึง ให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ 

ของงบประมาณที่ตัง้ไว้ 

1. ส่วนงาน เผยแพร่แผนการใชจ้่ายงบประมาณให้ บุคลากร

ภายในทราบและจัดให้ม ีช่องทางในการตรวจสอบ ติดตาม

การใช้จ่ายงบประมาณของสว่นงาน  

2. พัฒนาระบบงบประมาณให้มีการเปิดเผยขอ้มูลและ สรา้ง

การมสี่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณของบุคลากร ตั้งแต่

เร่ิมจัดท าค าของบประมาณจนถึง  

การใช้งบประมาณและประเมินผลการใช้งบประมาณ 

3. เพิ่มช่องทางให้สามารถตรวจสอบ/แสดงความ คิดเห็น แจ้ง

เบาะแส เมื่อพบวา่กระบวนการงบประมาณหรอืมีการใชจ้่าย

งบประมาณที่ส่อถึงการ ทุจริต ยกตัวอย่างเชน่ ชอ่งทาง

ออนไลน ์

-คณะได้ประชุมจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏบัิติ

การประจ ามีโดยการมีสว่นร่วมของบุคลากรทุกทา่นผ่าน

เวทีการประชุม จัดท าแผนงาน แผนการใชง้บประมาณ

แบบมสี่วนร่วม 

-คณะได้น าเสนอรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

เป็นประจ าทุกเดอืนผ่านท่ีประชุมคณะกรรมการประจ า

คณะ โดยมีการเผยแพร่รายงานการประชุมให้บุคลากร

และผู้มีสว่นได้ส่วนเสียของคณะได้ทราบถึงผลการ

ด าเนนิงาน ผ่านทางเว็บไซด์ของคณะ www.phup.ac.th 

-คณะได้เพิ่มช่องทางการตรวจสอบและแสดงความ

คิดเห็นในการด าเนนิงานของคณะในดา้นตา่งๆ ผ่าน

ชอ่งทางเว๊บไซด์ FB สายตรงคณบดี 

http://www.phup.ac.th/
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1. การก าหนดค่างานและแนวปฏบัิตกิาร

ประเมินผลการปฏบัิตงิานให้ชัดเจนและเป็น

ธรรม  

2. มอบหมายภาระงานตามกรอบมาตรฐาน

ภาระงาน ผา่นการพจิารณาจากหลักสูตร และ

หัวหน้าตามล าดับ 

3. ก าหนดแนวปฏบัิตกิารพจิารณาผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม ศกึษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา 

เชน่ พิจารณาจาก หัวหนา้งาน หลักสูตร 

คณะกรรมการประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์

ตามล าดับ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็น

ธรรมตอ่บุคลากรของสว่นงาน 

1. ผู้บริหาร/ประธานหลักสูตร/หัวหน้างาน ก าหนดแนวทาง

การ ประเมินผลการปฏบัิตงิานอย่างชัดเจนและปฏบัิตติอ่ 

บุคลากรภายใน อย่างเป็นธรรม ประเมินผลการปฏบัิตงิาน

ตามระดับคุณภาพของ ผลงาน 

คณะไดจ้ัดท าแนวปฏบัิตใินการประเมินค่างาน/ภาระงาน

ของบุคลากรสายวชิาการและสายสนับสนุน โดยการมี

ส่วนร่วมจากบุคลากรทุกทา่น ในการก าหนดแนวทาง 

กฎเกณฑ์ การประเมินผลการปฏบัิตงิานเพื่อให้เกิด

ความโปร่งใสและเป็นธรรมตอ่บุคลากรในสว่นรวม 

1.จัดท าขัน้ตอน แนวปฏบัิต ิและเอกสารการขอ

ยมื เพ่ือขออนุญาตการใชท้รัพย์สนิของราชการ

ภายในสว่นงาน เพื่อช่วยติดตามตรวจสอบการใช้

ทรัพย์สนิ 

1. ส่วนงานจัดท าแจ้งขัน้ตอนการขออนุญาต 

เพื่อยืมทรัพย์สนิของมหาวทิยาลัยไปใชป้ฏบัิตงิานให้รับทราบ 

อย่างท่ัวถึงและก ากับดูแลตรวจสอบการใช้ทรัพย์สนิ 20 

ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สนิของราชการไปของ

ส่วนงานอยา่งสม่ าเสมอ 

 

1. การรับรู้ของบุคลากรในหน่วยงานต่อการแก้ไข

ปัญหาการทุจรติท่ีมาจากนโยบายท่ีเกี่ยวข้อง 

และแผนงาน ด้านการป้องกันและปราบปราม

การทุจรติของหนว่ยงาน เพื่อใหเ้กิดการแกไ้ข

ปัญหายังไม่เกิดประสิทธิภาพ และน าไปปฏบัิติ

อย่างเป็นรูปธรรมได้  

1. จัดให้มีช่องทางเพ่ือให้ผู้มสี่วนได้สว่นเสียภายใน สามารถ

แจ้งเบาะแส โดยมีมาตรการ คุม้ครองผู้ร้องเรียน ข้อมูลของผู้

ร้องเรียนจะต้องถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ และมีการ

ตดิตามรายงาน สามารถตดิตามผลการร้องเรียนได้  

2. ผู้บริหารกล่าวแสดงเจตจ านงสุจรติ 

ในการประชุมประชาคมในสว่นงาน  

-คณะได้เพิ่มช่องทางการตรวจสอบและแสดงความ

คิดเห็นในการด าเนนิงานของคณะในดา้นตา่งๆ ผ่าน

ชอ่งทางเว๊บไซด์ FB สายตรงคณบดี 

-ผู้บริหารของคณะได้ประกาศและแสดงเจตจ านงสจุรติ

ผ่านทางเว็บไซด์ของคณะ 
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2. ผู้บริหารสูงสุดต้องให้ความส าคัญกับการ

ก ากับ ติดตาม แก้ไขปัญหาการทุจรติ และ

ตอ่ต้านการทุจรติอยา่งจริงจัง  

3. การประเมินประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา

การทุจรติของหนว่ยงาน  

4. การสร้างความเชื่อม่ันให้บุคลากรภายใน ใน

การร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริต 

3. หนว่ยงานภายในน าผลจากการตรวจสอบไป ปรับปรุงและ

พัฒนางาน  

4. หนว่ยงานสร้างการรับรู้ของบุคลากรตอ่การแก้ไข ปัญหา

การทุจรติของหนว่ยงาน 

EIT   

1. เผยแพร่ขัน้ตอนการบริการให้สาธารณชน

รับทราบอยา่งชัดเจน  

2. พัฒนาการด าเนนิงาน/การใหบ้ริการของ

หนว่ยงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มา

ตดิตอ่หรือผู้มีสว่นได้ ส่วนเสียได้รับประโยชน์

จากการให้บริการ และมสี่วนร่วมเพื่อปรับปรุง

การด าเนนิงานการบริการให้เกดิความโปร่งใส  

3. มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการท างาน

ให้ดีขึ้น 

1. ส่วนงานปฏบัิตติอ่ผู้มสี่วนได้เสียภายนอกตาม ขั้นตอนอยา่ง

เท่าเทียม และจัดให้มีช่องทางการ ประเมินความพงึพอใจใน

การรับบริการหรือการปฏบัิตงิาน เพื่อน าผลการประเมินมา

ปรับปรุงการให้บริการหรือการปฏบัิตงิานนัน้ 

 -คณะได้มอบหมายให้บุคลากรสายสนับสนุนท้ัง 21 คน 

ได้จัดท าคู่มอืการปฏบัิตงิานตาม job description โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏบัิตงิานมปีระสิทธิภาพและ

บุคลากรสามารถปฏบัิตงิานแทนกันได ้

-คณะมีช่องทางการประเมินความพงึพอใจในการรับ

บริการหรือการปฏบัิตงิาน และได้น าผลการประเมินมา

ปรับปรุงการให้บริการหรือการปฏบัิตงิาน 

1.ควรพัฒนาการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูล 

เพื่อให้สาธารณชนทราบอยา่งชัดเจน ต่อเนื่อง 

เข้าถึงงา่ย ไมซ่ับซ้อนและผ่านช่องทางที่

หลากหลาย รวมท้ัง สร้างช่องทางการตดิตอ่เพื่อ

รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน เพื่อ

น าไปสู่การปรับปรุงการด าเนนิงานให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

1. ส่วนงาน เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลท่ีสาธารณชนควร

รับทราบอยา่งชัดเจน และจัดมชีอ่งทางการสื่อสาร

หลากหลาย เขา้ถึงงา่ย ไมซ่ับซอ้น เช่น website หรือ 

Facebook  

2. ส่วนงาน รว่มกันประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วน ได้เสียภายนอก

ท่ีมารับบริการ เข้าระบบประเมิน ITAS ให้ได้ตามจ านวนท่ี

ก าหนด 

-คณะได้เผยแพร่ผลการด าเนนิงาน ผ่านทางเว็บไซด์

ของคณะ www.phup.ac.th จุลสารคณะสาธารณสุข

ศาสตร์ FB 

-คณะได้เพิ่มช่องทางการตรวจสอบและแสดงความ

คิดเห็นในการด าเนนิงานของคณะในดา้นตา่งๆ ผ่าน

ชอ่งทางเว๊บไซด์ FB สายตรงคณบดี 

http://www.phup.ac.th/
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1.พัฒนาการด าเนนิงาน/การใหบ้ริการหนว่ยงาน 

โดยเปิดโอกาสใหผู้้รับบริการ ผูม้าตดิตอ่หรือผู้มี

ส่วนได้สว่นเสียเข้าไปมสี่วนร่วมเพื่อปรับปรุงการ

ด าเนนิงาน การให้บริการให้เกิดความโปร่งใส 

1. จัดให้มีช่องทางการประเมินความพงึพอใจในการรับบริการ

หรือการปฏบัิตงิาน เพื่อน าผลการประเมินมา ปรับปรุงการ

ให้บริการหรือการปฏบัิตงิานนัน้ 

 

 


