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ผลการดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม

ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 

วทิยาลัยการจัดการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2565 
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คำนำ 
 

 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ตระหนักถึงความสำคัญการส่งเสริมคุณธรรม

และความโปร่งใสในการดำเนินงานของวิทยาลัยการจัดการ เพื่อให้บุคลากรได้มีองค์ความรู้ ความ

เข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และเพื่อสร้าง

มาตรการป้องกันและลดโอกาสการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน และปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน

ขอผู้ปฏิบัติงาน อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร ให้สามารถทำงานด้วยความโปร่งใส ตาม

หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม สามารถตรวจสอบการทำงานได้ และยกระดับมาตรฐานการดำเนินงาน

ตามหลักธรรมาภิบาลของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้งนำผลการประเมินในปีที่

ผ่านมาวิเคราะห์ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องเร่งแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้น รวมทั้งนำแนว

ทางการวเิคราะห์ไปสู่การปฏิบัติในการดำเนินงานของ วิทยาลัยการจัดการ 
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ผลการดำเนินงานตามมาตรการเพื่อส่งเสริมเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสใน 

การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2565 
*********************************************** 

ผลประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity anf Transparency : IIT) 
ลำดับ รายละเอียด 

หัวข้อประเมนิ 

ประเด็นจุดออ่นที ่

ต้องแก้ไข 

ประกาศ/แนวทาง/

มาตรการ 

ผลการดำเนินงาน  

ณ วันท่ี 10 มนีาคม 

2565 

ผู้รับผดิชอบ 

 การปฏิบัติหนา้ที ่     

I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน 

ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มา

ติดต่อ ตามประเด็นดงัต่อไปนี ้

มากน้อยเพียงใด 

- โปร่งใสเป็นไปตามขัน้ตอนที่

กำหนด 

- โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาที่

กำหนด 

จุดอ่อน ข้อมูลไม่ชัดเจน  

การแก้ไข  

1.สร้างการรับรู ้การปลูกฝังค่านิยม

และวัฒนธรรมองค์กร โดยจัด

โครงการอบรมเพื่อส่งเสรมิ 

คุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนินงานวิทยาลัยการจัดการ 

รวมทั้งจัดกิจกรรม KM  

2. การใชม้าตรการและแนว

ทางการปฏบิัติดำเนินการให้เป็น

รูปธรรม 

3. คู่มือการปฏบิัติงาน 

วิทยาลัยการจัดการได้

กำหนดขั้นตอนการ

ให้บรกิารแก่ผู้มาติดต่อ

และการปฏบิัติงานอย่าง

ชัดเจน เช่น 

1.ประกาศมหาวิทยาลัย

พะเยา เร่ือง แนว

ทางการจัดการข้อ

ร้องเรียน 2562 

2. แนวปฏิบัตกิาร

จัดการเรื่องร้องเรียน

การทุจรติและประพฤติ

มิชอบ 

3. คู่มือการปฏบิัติงาน 

วิทยาลัยการจัดการได้

จัดทำคู่มือการปฏิบัต ิ

งานและได้จดัโครง 

การอบรมเพื่อส่งเสรมิ

คุณธรรมและความ

โปร่งใสในการดำเนิน 

งานวิทยาลัยการจัด 

การ รวมทั้งจัด

กิจกรรม KM  

 

งานแผนงาน 

I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน 

ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติด 

ต่อทั่ว ๆ ไป กับผูม้าติดต่อที่รู้จัก

เป็นการส่วนตัว อย่างเท่าเทียม

กัน มากน้อยเพียงใด 

จุดอ่อน ข้อมูลไม่ชัดเจน  

การแก้ไข  

1.สร้างการรับรู ้การปลูกฝังค่า 

นิยมและวัฒนธรรมองค์กร โดยจัด

โครงการอบรมเพื่อส่งเสรมิ

คุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนินงานวิทยาลัยการจัดการ 

รวมทั้งจัดกิจกรรม KM  

2. การใชม้าตรการและแนว

ทางการปฏบิัติดำเนินการให้เป็น

รูปธรรม 

3. คู่มือการปฏบิัติงาน 

วิทยาลัยการจัดการได้

กำหนดขั้นตอนการ

ให้บรกิารแก่ผู้มาตืดด

ต่อและการปฏบิัติงาน

อย่างชัดเจน เช่น 

1.ประกาศมหาวิทยาลัย

พะเยา เร่ือง แนว

ทางการจัดการข้อ

ร้องเรียน 2562 

2. แนวปฏิบัตกิาร

จัดการเรื่องร้องเรียน

การทุจรติและประพฤติ

มิชอบ 

3. คู่มือการปฏบิัติงาน 

วิทยาลัยการจัดการได้

จัดทำคู่มือการปฏิบัต ิ

งานและได้จดัโครง 

การอบรมเพื่อส่งเสรมิ

คุณธรรมและความ

โปร่งใสในการดำเนิน 

งานวิทยาลัยการจัด 

การ รวมทั้งจัด

กิจกรรม KM 

งานแผนงาน 

I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มี

พฤติกรรมในการปฏิบัตงิาน ตาม

ประเด็นดังต่อไปนี ้อย่างไร 

- มุ่งผลสำเร็จของงาน 

- ให้ความสำคญักับงานมากกว่า 
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ลำดับ รายละเอียด 

หัวข้อประเมนิ 

ประเด็นจุดออ่นที ่

ต้องแก้ไข 

ประกาศ/แนวทาง/

มาตรการ 

ผลการดำเนินงาน  

ณ วันท่ี 10 มนีาคม 

2565 

ผู้รับผดิชอบ 

 ธุระส่วนตัว 

- พร้อมรับผิดชอบ หากความ

ผิดพลาดเกิดจากตนเอง 

    

I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มี

การเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี ้จากผู้

มาติดต่อ  

เพื่อแลกกบัการปฏิบตัิงาน การ

อนุมัติ อนุญาต หรือให้บรกิาร 

หรือไม่ 

- เงิน 

- ทรัพย์สิน 

- ประโยชน์อื่น  ๆที่อาจคำนวณ

เป็นเงนิได้ เชน่ การลดราคา การรับ

ความบันเทงิ  

เป็นต้น 

    

I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติ

หรือจากบุคคล ที่ใหก้ันในโอกาส

ต่าง ๆ โดยปกติตาม

ขนบธรรมเนียม ประเพณ ีหรือ

วัฒนธรรม หรือให้กันตาม

มารยาทที่ปฏิบัติกันในสงัคมแล้ว 

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มี

การรับสิ่งดังต่อไปนี ้หรือไม่ 

- เงิน 

- ทรัพย์สิน 

- ประโยชน์อื่น  ๆที่อาจคำนวณ

เป็นเงนิได้ เชน่ การลดราคา การรับ

ความบันเทงิ เป็นต้น 

    

I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มี

การให้สิ่งดงัต่อไปนี ้แก่

บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน 

เพื่อสรา้งความสมัพันธ์ที่ดแีละ

คาดหวงัให้มกีารตอบแทนใน

อนาคต หรือไม ่

- เงิน 

- ทรัพย์สิน 

- ประโยชน์อื่น  ๆที่อาจคำนวณ

เป็นเงนิได้ เชน่ การลดราคา การรับ

ความบันเทงิ เป็นต้น 
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ลำดับ รายละเอียด 

หัวข้อประเมนิ 

ประเด็นจุดออ่นที ่

ต้องแก้ไข 

ประกาศ/แนวทาง/

มาตรการ 

ผลการดำเนินงาน  

ณ วันท่ี 10 มนีาคม 

2565 

ผู้รับผดิชอบ 

 การใช้งบประมาณ     

I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใชจ้่าย

งบประมาณประจำปี ของ

หน่วยงานของท่าน มากน้อย

เพียงใด 

จุดอ่อน  

1. การแผยแพร่เกี่ยวกับการใชจ้่าย

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 

2. ผลการติดตามความก้าวหน้า

การดำเนินงานตามแผนการใชจ้่าย

งบประมาณ รอบ 6 เดือน 

การแก้ไข 

1.เผยแพร่ในการประชุมคณะ 

กรรมการประจำ 

2. เผยแพร่ในเว็บไซต์วิทยาลัยการ

จัดการ 

1. วิทยาลัยการจัดการ

ไดด้ำเนินการเผยแพร่

แผนการใชจ้่าย

งบประมาณในหลาก 

หลายช่องทาง 

2. รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจำ 

 

วิทยาลัยการจัดการ

จัดประชุมคณะกรรม 

การประจำเพื่อ

ตดิตามความก้าวหน้า

การดำเนินงานตาม

แผนการใชจ้่าย

งบประมาณ รอบ 6 

เดือน ในเดือนเมษายน 

2565 และจะดำเนิน 

การเผยแพร่แผนการ

ใชจ้่ายงบประมาณใน

เว็บไซต์วิทยาลัยการ

จัดการ 

 

หัวหน้า

สำนักงาน 

I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่าย

งบประมาณ โดยคำนึงถึง

ประเด็นดังต่อไปนี ้มากน้อย

เพียงใด 

- คุ้มค่า 

- ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของ

งบประมาณที่ตั้งไว้ 

จุดอ่อน  

1. แผนการใชจ้่ายงบประมาณ

ประจำปีควรมีข้อมูลรายละเอยีด 

ของแผนการใชจ้่าย เช่น 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่า

ครุภัณฑ์ เป็นต้น 

2. คณะ/หน่วยงาน ควรเพิ่มปญัหา

และอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายเพื่อเป็น

แนวทางในการจัดสรรงบประมาณ 

การแก้ไข 

1.การประชุมคณะกรรมการประจำ 

1. รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจำ 

วิทยาลัยการจัดการ

จัดประชุมคณะกรรม 

การประจำเพื่อติด 

ตามความก้าวหนา้

การดำเนินงานตาม

แผนการใชจ้่าย

งบประมาณ รอบ 6 

เดือน ในเดือนเมษายน 

2565 รวมทั้งเพิ่ม

ปัญหาและอุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผลสัมฤทธิ์ตาม

เป้าหมายเพื่อเป็น

แนวทางในการจัดสรร

งบประมาณปีต่อไป 

 และจะดำเนินการ 

เผยแพร่แผนการใช้

จ่ายงบประมาณใน

เว็บไซต์วิทยาลัยการ

จัดการ 

หัวหน้า

สำนักงาน 

I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่าย

งบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 

กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยพียง

ใด 
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ลำดับ รายละเอียด 

หัวข้อประเมนิ 

ประเด็นจุดออ่นที ่

ต้องแก้ไข 

ประกาศ/แนวทาง/

มาตรการ 

ผลการดำเนินงาน  

ณ วันท่ี 10 มนีาคม 

2565 

ผู้รับผดิชอบ 

I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มี

การเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น 

ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ 

มากน้อยเพียงใดตรวจรับพัสดุใน

ลักษณะดังต่อไปนี ้มากน้อย

เพียงใด 

- โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

- เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ

รายใดรายหนึ่ง 

    

I11 หน่วยงานของท่าน มกีารจัดซือ้

จัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการ 

 

จุดอ่อน  

1. สรุปผลการจัดซือ้จัดจ้างหรือ

จัดหาพัสดแุละควรรายงานเป็นราย

เดือน 

การแก้ไข 

1.ได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการ

จัดซือ้จัดจ้างเป็นรายเดือน 

 

1. วทิยาลัยการจัดการ 

ไดจ้ัดทำสรุปผลการ

จัดซือ้จัดจ้างหรือจัดหา

พัสดุและควรรายงาน

เป็นรายเดือน 

2. ประกาศมหาวิทยาลัย

พะเยา เรื่องมาตรการ

ส่งเสรมิความโปร่งใส

การจัดซือ้จัดจ้าง พ.ศ.

2562 

รายงานสรุปผลการ

จัดซือ้จัดจ้างเป็นราย

เดือนเผยแพร่บน

เว็บไซต์ของวทิยาลัย

การจัดการ 

 

งานบริหาร 

I12 หน่วยงานของท่าน เปดิโอกาสให้

ท่าน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ

การใชจ้่ายงบประมาณ ตาม

ประเด็นดังต่อไปนี ้มากน้อย

เพียงใด 

- สอบถาม 

- ทักท้วง 

- ร้องเรียน 

  

 

 

  

 การใช้อำนาจ     

I13 ผู้บังคับบญัชาของท่าน 

มอบหมายงานแกท่่านอย่างเป็น

ธรรม มากน้อยเพียงใด 

 วิทยาลัยการจัดการ มี

แบบประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของผู้บริหาร

อย่างชัดเจน 

ผลการประเมิน

ผู้บริหารอยู่ในรายงาน

ประกันคุณภาพและ

เผยแพร่ผ่านที่ประชุม

คณะกรรมการประจำ 

หัวหน้า

สำนักงาน 

I14 ท่านไดรั้บการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพ

ของผลงาน มากน้อยเพียงใด 
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ลำดับ รายละเอียด 

หัวข้อประเมนิ 

ประเด็นจุดออ่นที ่

ต้องแก้ไข 

ประกาศ/แนวทาง/

มาตรการ 

ผลการดำเนินงาน  

ณ วันท่ี 10 มนีาคม 

2565 

ผู้รับผดิชอบ 

I15 ผู้บังคับบญัชาของท่าน มกีาร

คัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

การศึกษาดูงาน หรือการให้

ทุนการศึกษา อย่างเปน็ธรรม 

มากน้อยเพียงใด 

    

I16 ผู้บังคับบญัชาของท่าน มกีารสั่ง

การให้ท่านทำธุระส่วนตัวของ

ผู้บังคับบญัชา มากน้อยเพียงใด 

    

I17 ผู้บังคับบญัชาของท่าน มกีารสั่ง

การให้ท่านทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจรติ 

มากน้อยเพียงใด 

    

I18 การบรหิารงานบุคคลของ

หน่วยงานของท่าน มลีักษณะ

ดังต่อไปนี ้มากน้อย 

เพียงใด 

- ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ 

- มีการซือ้ขายตำแหน่ง 

- เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวก

พ้อง 

    

 การใช้ทรัพย์สินของราชการ     
I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มี

การเอาทรัพย์สินของราชการ ไป

เป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุม่

หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

    

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืม

ทรัพย์สินของราชการ ไปใช้

ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน 

มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด 

    

I21 กรณีที่ตอ้งมีการขอยืมทรัพย์สิน

ของราชการไปใช้ปฏิบัตงิาน 

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มี

การขออนุญาตอย่างถูกต้อง มาก

น้อยเพียงใด 

    

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน 

มีการนำทรัพย์สินของราชการไป

ใช ้โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่าง

ถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน 

มากน้อยเพียงใด 
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ลำดับ รายละเอียด 

หัวข้อประเมนิ 

ประเด็นจุดออ่นที ่

ต้องแก้ไข 

ประกาศ/แนวทาง/

มาตรการ 

ผลการดำเนินงาน  

ณ วันท่ี 10 มนีาคม 

2565 

ผู้รับผดิชอบ 

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัตขิองหน่วยงาน

ของท่าน เกี่ยวกับการใช้

ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 

มากน้อยเพียงใด 

    

I24 หน่วยงานของท่าน มกีารกำกบั

ดูแลและตรวจสอบการใช้

ทรัพย์สินของราชการ เพื่อ

ป้องกันไม่ใหม้ีการนำไปใช้

ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวก

พ้อง มากน้อยเพียงใด 

    

 การแก้ไขปัญหาการทุจริต     
I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของ 

ท่าน ให้ความสำคญั กับการ

ต่อต้านการทุจรติ มากน้อย

เพียงใด 

    

I26 หน่วยงานของท่าน มกีาร

ดำเนินการ ดังต่อไปนี ้หรือไม่ 

- ทบทวนนโยบายหรือมาตรการ

ป้องกันการทุจรติในหน่วยงานให้

มีประสิทธิภาพ 

- จัดทำแผนงานด้านการป้องกัน

และปราบปรามการทุจรติของ

หน่วยงาน 

    

I27 ปัญหาการทุจรติในหน่วยงาน

ของท่าน ได้รับการแก้ไข มาก

น้อยเพียงใด 

    

I28 หน่วยงานของท่าน มกีาร

ดำเนินการดังต่อไปนี ้ต่อการ

ทุจรติในหน่วยงาน มากน้อย

เพียงใด 

- เฝ้าระวังการทุจรติ 

- ตรวจสอบการทุจรติ 

- ลงโทษทางวินัย 

    

I29 หน่วยงานของท่าน มกีารนำผล

การตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ 

ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อ

ป้องกันการทุจรติในหน่วยงาน 

มากน้อยเพียงใด 
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ลำดับ รายละเอียด 

หัวข้อประเมนิ 

ประเด็นจุดออ่นที ่

ต้องแก้ไข 

ประกาศ/แนวทาง/

มาตรการ 

ผลการดำเนินงาน  

ณ วันท่ี 10 มนีาคม 

2565 

ผู้รับผดิชอบ 

I30 หากท่านพบเห็นแนวโนม้การ

ทุจรติที่จะเกิดขึน้ในหน่วยงาน

ของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อ

ประเด็นดังต่อไปนี ้อย่างไร 

- สามารถร้องเรียนและสง่

หลักฐานได้อย่างสะดวก 

- สามารถติดตามผลการ

ร้องเรียนได้ 

- มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการ

อย่างตรงไปตรงมา 

- มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มี

ผลกระทบต่อตนเอง 
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ผลประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

(External Integrity anf Transparency : EIT) 
ลำดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ ประเด็นจุดออ่นที ่

ต้องแก้ไข 

มาตรการ ผลการดำเนินงาน  

ณ วันท่ี 10 มนีาคม 

2565 

ผู้รับผดิชอบ 

E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่าน

ติดต่อ ปฏิบัตงิาน/ให้บริการแกท่่าน 

ตามประเด็นดังต่อไปนี ้มากน้อย

เพียงใด 

- โปร่งใสเป็นไปตามขัน้ตอนที่

กำหนด 

- โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาที่

กำหนด 

    

E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่าน

ติดต่อ ปฏิบัตงิาน/ให้บริการแก่ท่าน 

กับผู้มาติดต่ออื่น ๆ อย่างเท่าเทียม

กัน มากน้อยเพียงใด 

    

E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่าน

ติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ

ดำเนินการ/ให้บรกิารแก่ทา่นอย่าง

ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบงัหรือ

บิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด 

    

E4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคย

ถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่าน

ติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่ง

ดังต่อไปนี ้เพื่อแลกกับการ

ปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต  

หรือให้บรกิาร หรือไม่ 

- เงิน 

- ทรัพย์สิน 

- ประโยชน์อื่น ๆ  ที่อาจคำนวณเป็น

เงินได้ เช่น การลดราคา การใหค้วาม

บันเทงิ เป็นต้น 

    

E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการ

ดำเนินงาน โดยคำนงึถงึประโยชน์

ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลกั 

มากน้อยเพียงใด 

    

E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่

ท่านติดต่อ มีลกัษณะดังต่อไปนี ้

มากน้อยเพียงใด 

- เข้าถงึง่าย ไมซ่ับซ้อน 
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- มีช่องทางหลากหลาย 

ลำดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ ประเด็นจุดออ่นที ่

ต้องแก้ไข 

มาตรการ ผลการดำเนินงาน  

ณ วันท่ี 10 มนีาคม 

2565 

ผู้รับผดิชอบ 

E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการ

เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่

สาธารณชนควรรับทราบอย่าง

ชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

จุดอ่อน  

1. การเผยแพร่ผลงานหรือ

ข้อมูลที่สาธารณชนควร

รับทราบอย่างชัดเจน

เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนมี

หลายช่องทาง 

การแก้ไข 

1.ได้ดำเนินปรับปรุง

เว็บไซต์และเพิม่ช่อง

ทางการติดต่อมากชึน้ 

วิทยาลัยการจัดการ 

ไดด้ำเนินปรับปรุง

เว็บไซต์และเพิม่ช่อง

ทางการติดต่ออย่าง

ชัดเจน 

วิทยาลัยการจัดการ 

ไดด้ำเนินปรับปรุง

เว็บไซต์และเพิม่ช่อง

ทางการติดต่ออย่าง

ชัดเจนแล้วเสร็จ 

งานแผนงาน

และงาน

ประสานงาน

ประชาสัมพันธ ์

E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทาง

รับฟัง 

คำติชมหรือความคดิเห็นเกี่ยวกับ 

การดำเนินงาน/การให้บรกิาร 

หรือไม่ 

    

E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชีแ้จง

และตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวล

สงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้

อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

    

E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้

ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจรติของ

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หรือไม ่

    

E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่าน

ติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการ

ปฏิบัติงาน/การให้บรกิารให้ดีขึน้ 

มากน้อยเพียงใด 

    

E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการ

ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการ

ดำเนินงาน/การให้บรกิารให้ดขีึน้ 

มากน้อยเพียงใด 

    

E13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนำ

เทคโนโลยมีาใชใ้นการดำเนินงาน/

การให้บรกิาร ให้เกิดความสะดวก

รวดเร็วมากขึน้ หรือไม ่

    

E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาส

ให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมใน

การปรับปรุงพัฒนาการดำเนนิงาน/

จุดอ่อน  

1. เปิดโอกาสให้

ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 

หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

วิทยาลัยการจัดการ 

ไดจ้ัดทำแบบ

ประเมินความพงึ

พอใจในการดำเนิน 

วิทยาลัยการจัดการ 

ไดจ้ัดทำแบบประเมิน

ความพึงพอใจในการ

ดำเนินงาน/การ

งานบริหาร 

งานวิชาการ

และงาน

ประสานงาน
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การให้บรกิารของหน่วยงานให้ดขีึน้  เข้าไปมีส่วนร่วมในการ งาน/การให้บรกิาร ให้บรกิารแล้วเสร็จ ประชาสัมพันธ ์

ลำดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ ประเด็นจุดออ่นที ่

ต้องแก้ไข 

มาตรการ ผลการดำเนินงาน  

ณ วันท่ี 10 มนีาคม 

2565 

ผู้รับผดิชอบ 

 มากน้อยเพียงใด ปรับปรุงพัฒนาการ

ดำเนินงาน/การให้บรกิาร

ของหน่วยงานให้ดีขึน้ 

การแก้ไข 

1.แบบประเมินความพึง

พอใจในการดำเนินงาน/

การให้ 

บรกิาร 

เช่น การให้บรกิาร

นิสิต การให้บรกิาร

อาคารสถานที่  

และเผยแพร่ผ่าน

เว็บไซต์วิทยาลัยการ

จัดการ 

 

E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการ

ปรับปรุงการดำเนินงาน/การ

ให้บรกิาร ให้มีความโปร่งใสมากขึน้ 

มากน้อยเพียงใด 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

จัดทำโดยงานแผนงาน  13 
 

 

ผลการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 

Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT) 
ลำดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ ประเด็นจุดออ่นที ่

ต้องแก้ไข 

มาตรการ ผลการดำเนิน 

งาน ณ วันท่ี 10 

มนีาคม 2565 

ผู้รับผดิชอบ 

 การเปิดเผยข้อมูล 

O1 โครงสรา้ง  วิทยาลัยการจัดการ 

ดำเนินการจัดทำข้อมูล

ในระบบสารสนเทศให้

เป็นปัจจุบันและเปิดเผย

ข้อมูลครบถ้วนตาม

เกณฑ์การประเมิน

คุณธรรมและความ

โปร่งใส่ (ITA) 

วิทยาลัยการ

จัดการ 

ดำเนินการจัดทำ

ข้อมูลในระบบ

สารสนเทศให้เป็น

ปัจจุบันและ

เปิดเผยข้อมูล

ครบถ้วนตาม

เกณฑ์การ

ประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใส่ 

(ITA) 

งานแผนงาน 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร 

O3 อำนาจหน้าที ่

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 

O5 ข้อมูลการติดต่อ 

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

O7 ข่าวประชาสัมพันธ ์

O8 Q&A 

O9 Social Network 

O10 แผนดำเนินงานประจำป ี

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน

ประจำปี รอบ 6 เดือน 

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำป ี

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏบิัติงาน 

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บรกิาร 

O15 ข้อมูลเชิงสถิตกิารให้บรกิาร 

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการ

ให้บรกิาร 

O17 E–Service 

O18 แผนการใชจ้่ายงบประมาณประจำป ี

O19 รายงานการกำกับติดตามการใชจ้่าย

งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 

O20 รายงานผลการใชจ้่ายงบประมาณประจำปี 

O21 แผนการจัดซือ้จัดจ้างหรือแผนการจดัหาพัสดุ 

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซือ้จัดจ้างหรือ

การจัดหาพัสด ุ

O23 สรุปผลการจัดซือ้จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

รายเดือน 

O24 รายงานผลการจัดซือ้จัดจ้างหรือการจัดหา

พัสดุประจำป ี

O25 นโยบายการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบรหิาร

ทรัพยากรบุคคล 
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O27 หลักเกณฑ์การบรหิารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคล 

ลำดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ ประเด็นจุดออ่นที่

ต้องแก้ไข 

มาตรการ ผลการดำเนิน 

งาน ณ วันท่ี 10 

มนีาคม 2565 

ผู้รับผดิชอบ 

O28 รายงานผลการบรหิารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคลประจำป ี
    

O29 แนวปฏิบัตกิารจัดการเรื่องร้องเรียนการ

ทุจรติและประพฤติมิชอบ 

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจรติและ

ประพฤติมิชอบ 

O31 ข้อมูลเชิงสถิตเิรื่องร้องเรียนการทุจรติและ

ประพฤติมิชอบประจำป ี

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

 การป้องกันการทุจรติ 

O34 เจตจำนงสุจรติของผู้บริหาร  วิทยาลัยการจัดการ 

บรหิารงานด้วย

คุณธรรมความโปร่งใส 

ตามหลกัธรรมาภิบาล

และได้ดำเนินการจัดทำ

ข้อมูลในระบบ

สารสนเทศให้เป็น

ปัจจุบันและเปิดเผย

ข้อมูลครบถ้วนตาม

เกณฑ์การประเมิน

คุณธรรมและความ

โปร่งใส่ (ITA) 

วิทยาลัยการ

จัดการ 

บรหิารงานด้วย

คุณธรรมความ

โปร่งใส ตามหลัก

ธรรมาภิบาลและ

ไดด้ำเนินการ

จัดทำข้อมูลใน

ระบบสารสนเทศ

ให้เป็นปัจจุบัน

และเปิดเผยข้อมูล

ครบถ้วนตาม

เกณฑ์การ

ประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใส่ 

(ITA) 

งานแผนงาน 

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจรติประจำปี 

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการ

ทุจรติ 

O38 การเสรมิสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ 

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ

ป้องกันการทุจรติ รอบ 6 เดือน 

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจรติ

ประจำปี 

O42 มาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใส

ภายในหน่วยงาน 

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสรมิ

คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหนว่ยงาน 

 


