
มาตรการ การสงเสรมิคุณธรรมความโปรงใสและ

ปองกันการทุจรติในการดําเนินงาน 
 

 
 
 

 

 

 
จัดทําโดย งานแผนงาน 

 

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 
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จัดทําโดย งานแผนงาน วทิยาลัยการจัดการ 
 

คํานํา 
 

 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ไดตระหนักถึงความสําคัญการสงเสริมคุณธรรม

และความโปรงใสในการดําเนินงานของวิทยาลัยการจัดการ เพื่อใหบุคลากรไดมีองคความรู ความ

เขาใจในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ และเพื่อสราง

มาตรการปองกันและลดโอกาสการทุจริตประพฤติมิชอบในหนวยงาน และปญหาผลประโยชนทับซอน

ขอผูปฏิบัติงาน อันจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร ใหสามารถทํางานดวยความโปรงใส ตาม

หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม สามารถตรวจสอบการทํางานได และยกระดับมาตรฐานการดําเนินงาน

ตามหลักธรรมาภิบาลของวทิยาลัยการจัดการ มหาวทิยาลัยพะเยา รวมทัง้นําผลการประเมินในปที่ผาน

มาวิเคราะหประเด็นที่เปนขอบกพรองหรือจุดออนที่ตองเรงแกไขและพัฒนาใหดีขึ้น รวมทั้งนําแนว

ทางการวเิคราะหไปสูการปฏบิัตใินการดําเนนิงานของ วทิยาลัยการจัดการ 
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จัดทําโดย งานแผนงาน วทิยาลัยการจัดการ 
 

ผลการดําเนินงานการประเมนิคุณธรรมความโปรงใสในการดําเนินงานของ 

วทิยาลัยการจัดการ มหาวทิยาลัยพะเยา 

 ในป พ.ศ. 2564 ผลการดําเนินงานการประเมินคุณธรรมความโปรงใสในการดําเนินงานของ

วทิยาลัยการจัดการ มหาวทิยาลัยพะเยา คะแนนรวม  คะแนน ระดับผลการประเมิน B  และไดรายงาน

ในคณะกรรมการประจําวทิยาลัยการจัดการ 
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จัดทําโดย งานแผนงาน วทิยาลัยการจัดการ 
 

 
แสดงภาพผลคะแนนการดําเนินงานการประเมนิคุณธรรมความโปรงใสในการดําเนินงาน 

ของวทิยาลัยการจัดการ มหาวทิยาลัยพะเยา 
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จัดทําโดย งานแผนงาน วทิยาลัยการจัดการ 
 

 
 

 
แสดงภาพ ผศ.ดร.ชลธดิา เทพหินลัพ รักษาการแทนคณบดวีทิยาลัยการจัดการ เขารับ 

เกยีรตบิัตรเพื่อเชดิชูเกยีรตท่ีิเปนหนวยงานตนแบบในการประเมนิคุณธรรมและความโปรงใส 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

วทิยาลัยการจัดการ มหาวทิยาลัยพะเยา ระดับผลการประเมนิ B (บ)ี 
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จัดทําโดย งานแผนงาน วทิยาลัยการจัดการ 
 

แสดงภาพรายละเอยีดหัวขอผลคะแนนการดําเนินงานการประเมนิคุณธรรมความโปรงใส 

ในการดําเนินงานของวิทยาลัยการจัดการ มหาวทิยาลัยพะเยา 

ผลประเมนิการรับรูของผูมสีวนไดสวนเสยีภายใน (Internal Integrity anf Transparency : IIT) 

ลําดับ รายละเอียด 

หัวขอประเมิน 

ประเด็นจุดออนที ่

ตองแกไข 

ประกาศ/แนวทาง/มาตรการ ผูรับผดิชอบ 

 การปฏบิัตหินาที ่    

I1 บุคลากรในหนวยงานของทาน 

ปฏบัิติงาน/ใหบริการแกผูมาติดตอ ตาม

ประเด็นดังตอไปน้ี มากนอยเพยีงใด 

- โปรงใสเปนไปตามขัน้ตอนท่ีกําหนด 

- โปรงใสเปนไปตามระยะเวลาท่ี

กําหนด 

   

I2 บุคลากรในหนวยงานของทาน 

ปฏบัิติงาน/ใหบริการแกผูมาติดตอท่ัว ๆ 

ไป กับผูมาติดตอท่ีรูจักเปนการสวนตัว 

อยางเทาเทียมกัน มากนอยเพยีงใด 

   

I3 บุคลากรในหนวยงานของทาน มี

พฤติกรรมในการปฏบัิติงาน ตาม

ประเด็นดังตอไปน้ี อยางไร 

- มุงผลสําเร็จของงาน 

- ใหความสําคัญกับงานมากกวาธุระ

สวนตัว 

- พรอมรับผดิชอบ หากความผดิพลาด

เกดิจากตนเอง 

    

I4 บุคลากรในหนวยงานของทาน มกีาร

เรียกรับสิ่งดังตอไปน้ี จากผูมาติดตอ  

เพื่อแลกกับการปฏบัิติงาน การอนุมัติ 

อนุญาต หรือใหบริการ หรือไม 

- เงนิ 

- ทรัพยสนิ 

- ประโยชนอื่น  ๆท่ีอาจคํานวณเปนเงนิ

ได เชน การลดราคา การรับความบันเทิง  

เปนตน 
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จัดทําโดย งานแผนงาน วทิยาลัยการจัดการ 
 

ลําดับ รายละเอียด 

หัวขอประเมิน 

ประเด็นจุดออนที ่

ตองแกไข 

ประกาศ/แนวทาง/มาตรการ ผูรับผดิชอบ 

I5 นอกเหนอืจากการรับจากญาติหรือจาก

บุคคล ท่ีใหกันในโอกาสตาง ๆ โดยปกติ

ตามขนบธรรมเนียม ประเพณ ีหรือ

วัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทท่ี

ปฏบัิติกันในสังคมแลว บุคลากรใน

หนวยงานของทาน มกีารรับสิ่ง

ดังตอไปน้ี หรือไม 

- เงนิ 

- ทรัพยสนิ 

- ประโยชนอื่น  ๆท่ีอาจคํานวณเปนเงนิ

ได เชน การลดราคา การรับความบันเทิง 

เปนตน 

   

I6 บุคลากรในหนวยงานของทาน มกีารให

สิ่งดังตอไปน้ี แกบุคคลภายนอกหรือ

ภาคเอกชน เพื่อสรางความสัมพันธท่ีดี

และคาดหวังใหมกีารตอบแทนใน

อนาคต หรือไม 

- เงนิ 

- ทรัพยสนิ 

- ประโยชนอื่น  ๆท่ีอาจคํานวณเปนเงนิ

ได เชน การลดราคา การรับความบันเทิง 

เปนตน 
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จัดทําโดย งานแผนงาน วทิยาลัยการจัดการ 
 

ลําดับ รายละเอียด 

หัวขอประเมิน 

ประเด็นจุดออนที ่

ตองแกไข 

ประกาศ/แนวทาง/มาตรการ ผูรับผดิชอบ 

 การใชงบประมาณ    

I7 ทานรูเกี่ยวกับแผนการใชจาย

งบประมาณประจําป ของหนวยงาน

ของทาน มากนอยเพยีงใด 

จุดออน  

1. การแผยแพรเกี่ยวกับการใช

จายงบประมาณรายจาย 

ประจําป 

2. ผลการติดตามความกาวหนา

การดําเนินงานตามแผนการใช

จายงบประมาณ รอบ 6 เดอืน 

การแกไข 

1.เผยแพรในการประชุม

คณะกรรมการประจํา 

2. เผยแพรในเว็บไซตวทิยาลัย

การจัดการ 

1. วทิยาลัยการจัดการได

ดําเนินการเผยแพรแผนการใช

จายงบประมาณในหลาก 

หลายชองทาง 

2. รายงานการประชุมคณะ 

กรรมการประจํา 

 

หัวหนา

สํานักงาน 

I8 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ 

โดยคํานึงถงึประเด็นดังตอไปน้ี มาก

นอยเพยีงใด 

- คุมคา 

- ไมบิดเบือนวัตถุประสงคของ

งบประมาณท่ีต้ังไว 

จุดออน  

1. แผนการใชจายงบประมาณ

ประจําปควรมขีอมูลราย 

ละเอียดของแผนการใชจาย เชน 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

คาครุภัณฑ เปนตน 

2. คณะ/หนวยงาน ควรเพิ่ม

ปญหาและอุปสรรค 

ขอเสนอแนะ ผลสัมฤทธ์ิตาม

เปาหมายเพื่อเปนแนวทางใน

การจัดสรรงบประมาณ 

การแกไข 

1.การประชุมคณะกรรมการ

ประจํา 

1. รายงานการประชุมคณะ 

กรรมการประจํา 
หัวหนา

สํานักงาน 

I9 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ

เพื่อประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวก

พอง มากนอยพยีงใด 

   

I10 บุคลากรในหนวยงานของทาน มกีาร

เบิกจายเงนิท่ีเปนเท็จ เชน คาทํางาน

ลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคา

เดนิทาง ฯลฯ มากนอยเพยีงใด 
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จัดทําโดย งานแผนงาน วทิยาลัยการจัดการ 
 

ลําดับ รายละเอียด 

หัวขอประเมิน 

ประเด็นจุดออนที ่

ตองแกไข 

ประกาศ/แนวทาง/มาตรการ ผูรับผดิชอบ 

I11 หนวยงานของทาน มกีารจัดซื้อจัดจาง/

การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุ

ในลักษณะดังตอไปน้ี มากนอยเพยีงใด 

- โปรงใส ตรวจสอบได 

- เอื้อประโยชนใหผูประกอบการรายใด

รายหน่ึง 

จุดออน  

1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจางหรือ

จัดหาพัสดุและควรรายงานเปน

รายเดอืน 

การแกไข 

1.ไดดําเนินการจัดทําสรุปผล

การจัดซื้อจัดจางเปนรายเดอืน 

 

1. วทิยาลัยการจัดการ ได

จัดทําสรุปผลการจัดซื้อจัด

จางหรือจัดหาพัสดุและควร

รายงานเปนรายเดอืน 

2. ประกาศมหาวทิยาลัย

พะเยา เร่ืองมาตราการ

สงเสริมความโปรงใสการ

จัดซื้อจัดจาง พ.ศ.2562 

งานบริหาร 

I12 หนวยงานของทาน เปดโอกาสใหทาน มี

สวนรวมในการตรวจสอบการใชจาย

งบประมาณ ตามประเด็นดังตอไปน้ี 

มากนอยเพยีงใด 

- สอบถาม 

- ทักทวง 

- รองเรียน 

   

 การใชอํานาจ    

I13 ผูบังคับบัญชาของทาน มอบหมายงาน

แกทานอยางเปนธรรม มากนอย

เพยีงใด 

 วทิยาลัยการจัดการ มแีบบ

ประเมนิผลการปฏบัิติงานของ

ผูบริหารอยางชัดเจน 

หัวหนา

สํานักงาน 

I14 ทานไดรับการประเมนิผลการ

ปฏบัิติงาน ตามระดับคุณภาพของ

ผลงาน มากนอยเพยีงใด 

   

I15 ผูบังคับบัญชาของทาน มกีารคดัเลอืกผู

เขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน 

หรือการใหทุนการศึกษา อยางเปน

ธรรม มากนอยเพยีงใด 

   

I16 ผูบังคับบัญชาของทาน มกีารส่ังการให

ทานทําธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชา 

มากนอยเพยีงใด 

   

I17 ผูบังคับบัญชาของทาน มกีารส่ังการให

ทานทําในสิ่งท่ีไมถูกตองหรือมคีวาม

เสี่ยงตอการทุจริต มากนอยเพยีงใด 

   

I18 การบริหารงานบุคคลของหนวยงาน

ของทาน มลัีกษณะดังตอไปน้ี มากนอย 
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จัดทําโดย งานแผนงาน วทิยาลัยการจัดการ 
 

ลําดับ รายละเอียด 

หัวขอประเมิน 

ประเด็นจุดออนที ่

ตองแกไข 

ประกาศ/แนวทาง/มาตรการ ผูรับผดิชอบ 

 เพยีงใด 

- ถูกแทรกแซงจากผูมอํีานาจ 

- มกีารซื้อขายตําแหนง 

- เอื้อประโยชนใหกลุมหรือพวกพอง 

   

 การใชทรัพยสนิของราชการ    

I19 บุคลากรในหนวยงานของทาน มกีาร

เอาทรัพยสนิของราชการ ไปเปนของ

สวนตัว หรือนําไปใหกลุมหรือพวกพอง 

มากนอยเพยีงใด 

   

I20 ขัน้ตอนการขออนุญาตเพื่อยมืทรัพยสนิ

ของราชการ ไปใชปฏบัิติงานใน

หนวยงานของทาน มคีวามสะดวกมาก

นอยเพยีงใด 

   

I21 กรณท่ีีตองมกีารขอยมืทรัพยสินของ

ราชการไปใชปฏบัิติงาน บุคลากรใน

หนวยงานของทาน มกีารขออนุญาต

อยางถูกตอง มากนอยเพยีงใด 

   

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มกีาร

นําทรัพยสนิของราชการไปใช โดยไมได

ขออนุญาตอยางถูกตอง จากหนวยงาน

ของทาน มากนอยเพยีงใด 

   

I23 ทานรูแนวปฏบัิติของหนวยงานของทาน 

เกี่ยวกับการใชทรัพยสนิของราชการท่ี

ถูกตอง มากนอยเพยีงใด 

   

I24 หนวยงานของทาน มกีารกํากับดูแล

และตรวจสอบการใชทรัพยสนิของ

ราชการ เพื่อปองกันไมใหมกีารนําไปใช

ประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง 

มากนอยเพยีงใด 

   

 การแกไขปญหาการทุจรติ    

I25 ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน 

ใหความสําคัญ กับการตอตานการ

ทุจริต มากนอยเพยีงใด 
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จัดทําโดย งานแผนงาน วทิยาลัยการจัดการ 
 

ลําดับ รายละเอียด 

หัวขอประเมิน 

ประเด็นจุดออนที ่

ตองแกไข 

มาตรการ ผูรับผดิชอบ 

I26 หนวยงานของทาน มกีารดําเนินการ 

ดังตอไปน้ี หรือไม 

- ทบทวนนโยบายหรือมาตรการ

ปองกันการทุจริตในหนวยงานใหมี

ประสทิธิภาพ 

- จัดทําแผนงานดานการปองกนัและ

ปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน 

   

I27 ปญหาการทุจริตในหนวยงานของทาน 

ไดรับการแกไข มากนอยเพยีงใด 

   

I28 หนวยงานของทาน มกีารดําเนินการ

ดังตอไปน้ี ตอการทุจริตในหนวยงาน 

มากนอยเพยีงใด 

- เฝาระวังการทุจริต 

- ตรวจสอบการทุจริต 

- ลงโทษทางวนัิย 

   

I29 หนวยงานของทาน มกีารนําผลการ

ตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ท้ังภายใน

และภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการ

ทํางาน เพื่อปองกันการทุจริตใน

หนวยงาน มากนอยเพยีงใด 

   

I30 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตท่ีจะ

เกดิขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมี

ความคดิเห็นตอประเด็นดังตอไปน้ี 

อยางไร 

- สามารถรองเรียนและสงหลักฐานได

อยางสะดวก 

- สามารถติดตามผลการรองเรียนได 

- ม่ันใจวาจะมกีารดําเนินการอยาง

ตรงไปตรงมา 

- ม่ันใจวาจะปลอดภัยและไมมี

ผลกระทบตอตนเอง 
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จัดทําโดย งานแผนงาน วทิยาลัยการจัดการ 
 

ผลประเมนิการรับรูของผูมสีวนไดสวนเสยีภายนอก 

(External Integrity and Transparency : EIT) 

ลําดับ รายละเอียดหัวขอประเมิน ประเด็นจุดออนที ่

ตองแกไข 

มาตรการ ผูรับผดิชอบ 

E1 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ 

ปฏบัิติงาน/ใหบริการแกทาน ตามประเด็น

ดังตอไปน้ี มากนอยเพยีงใด 

- โปรงใสเปนไปตามขัน้ตอนท่ีกําหนด 

- โปรงใสเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

   

E2 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ 

ปฏบัิติงาน/ใหบริการแกทาน กับผูมาติดตออื่น 

ๆ อยางเทาเทียมกัน มากนอยเพียงใด 

   

E3 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ ให

ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการ/ใหบริการแก

ทานอยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือ

บิดเบือนขอมูล มากนอยเพยีงใด 

   

E4 ในระยะเวลา 1 ปท่ีผานมา ทานเคยถูก

เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอรอง

ขอใหจายหรือใหสิ่งดังตอไปน้ี เพื่อแลกกับ

การปฏบัิติงาน การอนุมัติ อนุญาต  

หรือใหบริการ หรือไม 

- เงนิ 

- ทรัพยสนิ 

- ประโยชนอื่น  ๆท่ีอาจคํานวณเปนเงนิได เชน 

การลดราคา การใหความบันเทิง เปนตน 

   

E5 หนวยงานท่ีทานติดตอ มกีารดําเนินงาน โดย

คํานึงถงึประโยชนของประชาชนและสวนรวม

เปนหลัก มากนอยเพยีงใด 

   

E6 การเผยแพรขอมูลของหนวยงานท่ีทาน

ติดตอ มลัีกษณะดังตอไปน้ี มากนอยเพยีงใด 

- เขาถงึงาย ไมซับซอน 

- มชีองทางหลากหลาย 

   

E7 หนวยงานท่ีทานติดตอ มกีารเผยแพรผลงาน

หรือขอมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบอยาง

ชัดเจน มากนอยเพยีงใด 

จุดออน  

1. การเผยแพรผลงานหรือ

ขอมูลท่ีสาธารณชนควร

รับทราบอยางชัดเจนเขาใจ 

วทิยาลัยการจัดการ ได

ดําเนินปรับปรุงเว็บไซต

และเพิ่มชองทางการ

ติดตออยางชัดเจน 

งานแผนงาน

และงาน

ประสานงาน

ประชาสัมพันธ 



12 
 

จัดทําโดย งานแผนงาน วทิยาลัยการจัดการ 
 

ลําดับ รายละเอียดหัวขอประเมิน ประเด็นจุดออนที ่

ตองแกไข 

มาตรการ ผูรับผดิชอบ 

  งายไมซับซอนมหีลายชองทาง 

การแกไข 

1.ไดดําเนินปรับปรุงเว็บไซต

และเพิ่มชองทางการติดตอ

มากช้ึน 

  

E8 หนวยงานท่ีทานติดตอ มชีองทางรับฟง 

คําติชมหรือความคดิเห็นเกี่ยวกับ 

การดําเนินงาน/การใหบริการ หรือไม 

   

E9 หนวยงานท่ีทานติดตอ มกีารช้ีแจงและตอบ

คําถาม เมื่อมขีอกังวลสงสัยเกี่ยวกับการ

ดําเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพยีงใด 

   

E10 หนวยงานท่ีทานติดตอ มชีองทางใหผูมา

ติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาท่ีใน

หนวยงาน หรือไม 

   

E11 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ มกีาร

ปรับปรุงคุณภาพการปฏบัิติงาน/การ

ใหบริการใหดขีึ้น มากนอยเพยีงใด 

   

E12 หนวยงานท่ีทานติดตอ มกีารปรับปรุงวธีิการ

และขัน้ตอนการดําเนินงาน/การใหบริการให

ดขีึ้น มากนอยเพยีงใด 

   

E13 หนวยงานท่ีทานติดตอ มกีารนําเทคโนโลยี

มาใชในการดําเนินงาน/การใหบริการ ใหเกดิ

ความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม 

   

E14 หนวยงานท่ีทานติดตอ เปดโอกาสให

ผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมสีวนไดสวน

เสยี เขาไปมสีวนรวมในการปรับปรุง

พัฒนาการดําเนินงาน/การใหบริการของ

หนวยงานใหดขีึ้น มากนอยเพยีงใด 

จุดออน  

1. เปดโอกาสใหผูรับบริการ  

ผูมาติดตอ หรือผูมสีวนไดสวน

เสยี เขาไปมสีวนรวมในการ

ปรับปรุงพัฒนาการ

ดําเนินงาน/การใหบริการของ

หนวยงานใหดขีึ้น 

การแกไข 

1.แบบประเมนิความพงึพอใจ

ในการดําเนินงาน/การให 

บริการ 

วทิยาลัยการจัดการ ได

จัดทําแบบประเมนิความ

พงึพอใจในการดําเนิน 

งาน/การใหบริการ เชน 

การใหบริการนิสติ การ

ใหบริการอาคารสถานท่ี  

งานบริหาร 

งานวชิาการ

และงาน

ประสานงาน

ประชาสัมพันธ 

 



13 
 

จัดทําโดย งานแผนงาน วทิยาลัยการจัดการ 
 

ลําดับ รายละเอียดหัวขอประเมิน ประเด็นจุดออนที ่

ตองแกไข 

มาตรการ ผูรับผดิชอบ 

E15 หนวยงานท่ีทานติดตอ มกีารปรับปรุงการ

ดําเนินงาน/การใหบริการ ใหมคีวามโปรงใส

มากขึ้น มากนอยเพยีงใด 
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จัดทําโดย งานแผนงาน วทิยาลัยการจัดการ 
 

ผลการประเมนิการเปดเผยขอมูลสาธารณะ 

Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT) 

ลําดับ รายละเอียดหัวขอประเมิน ประเด็นจุดออนที ่

ตองแกไข 

มาตรการ ผูรับผดิชอบ 

การเปดเผยขอมูล 

O1 โครงสราง  วทิยาลัยการจัดการ ดําเนินการ

จัดทําขอมูลในระบบสารสนเทศ

ใหเปนปจจุบันและเปดเผย

ขอมูลครบถวนตามเกณฑการ

ประเมนิคุณธรรมและความ

โปรงใส (ITA) 

งานแผนงาน 

O2 ขอมูลผูบริหาร 

O3 อํานาจหนาท่ี 

O4 แผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนาหนวยงาน 

O5 ขอมูลการติดตอ 

O6 กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

O7 ขาวประชาสัมพันธ 

O8 Q&A 

O9 Social Network 

O10 แผนดําเนินงานประจําป 

O11 รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําป 

รอบ 6 เดอืน 

O12 รายงานผลการดําเนินงานประจาํป 

O13 คูมอืหรือมาตรฐานการปฏบัิติงาน 

O14 คูมอืหรือมาตรฐานการใหบริการ 

O15 ขอมูลเชิงสถติิการใหบริการ 

O16 รายงานผลการสํารวจความพงึพอใจการใหบริการ 

O17 E–Service 

O18 แผนการใชจายงบประมาณประจําป 

O19 รายงานการกํากับติดตามการใชจายงบประมาณ

ประจําป รอบ 6 เดอืน 

O20 รายงานผลการใชจายงบประมาณประจําป 

O21 แผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ 

O22 ประกาศตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการ

จัดหาพัสดุ 

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุราย

เดอืน 

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ

ประจําป 

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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จัดทําโดย งานแผนงาน วทิยาลัยการจัดการ 
 

ลําดับ รายละเอียดหัวขอประเมิน ประเด็นจุดออนที ่

ตองแกไข 

มาตรการ ผูรับผดิชอบ 

O26 การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร

บุคคล 

   

O27 หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประจําป 

O29 แนวปฏบัิติการจัดการเร่ืองรองเรียนการทุจริตและ

ประพฤติมชิอบ 

O30 ชองทางแจงเร่ืองรองเรียนการทุจริตและประพฤติ

มชิอบ 

O31 ขอมูลเชิงสถติิเร่ืองรองเรียนการทุจริตและ

ประพฤตมิชิอบประจําป 

O32 ชองทางการรับฟงความคดิเห็น 

O33 การเปดโอกาสใหเกดิการมสีวนรวม 

การปองกันการทุจริต 

O34 เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร  วทิยาลัยการจัดการ บริหารงาน

ดวยคุณธรรมความโปรงใส 

ตามหลักธรรมาภิบาล 

งานแผนงาน 

O35 การมสีวนรวมของผูบริหาร 

O36 การประเมนิความเสี่ยงการทุจริตประจําป 

O37 การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

O38 การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 

O39 แผนปฏบัิติการปองกันการทุจริต 

O40 รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการปองกัน

การทุจริต รอบ 6 เดอืน 

O41 รายงานผลการดําเนินการปองกันการทุจริต

ประจําป 

O42 มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส

ภายในหนวยงาน 

O43 การดําเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรม

และความโปรงใสภายในหนวยงาน 

 


