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จัดทําโดย งานแผนงาน วทิยาลัยการจัดการ 
 

มาตรการการสงเสริมคุณธรรมความโปรงใส 

และปองกันการทุจริตในการดําเนินงาน 
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จัดทําโดย งานแผนงาน วทิยาลัยการจัดการ 
 

คํานํา 

 
 

 วทิยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ไดตระหนักถึงความสําคัญการสงเสริมคุณธรรม

และความโปรงใสในการดําเนินงานของวิทยาลัยการจัดการ เพ่ือใหบุคลากรไดมีองคความรู ความ

เขาใจในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ และเพ่ือสราง

มาตรการปองกันและลดโอกาสการทุจรติประพฤตมิิชอบในหนวยงาน และปญหาผลประโยชนทับซอน

ขอผูปฏิบัตงิาน อันจะเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในองคกร ใหสามารถทํางานดวยความโปรงใส ตาม

หลักนติธิรรม หลักคุณธรรม สามารถตรวจสอบการทํางานได และยกระดับมาตรฐานการดําเนินงาน

ตามหลักธรรมาภิบาลของวทิยาลัยการจัดการ มหาวทิยาลัยพะเยา รวมทัง้นําผลการประเมินในปที่ผาน

มาวิเคราะหประเด็นที่เปนขอบกพรองหรือจุดออนที่ตองเรงแกไขและพัฒนาใหดีขึ้น รวมทั้งนําแนว

ทางการวเิคราะหไปสูการปฏิบัตใินการดําเนนิงานของ วทิยาลัยการจัดการ 
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จัดทําโดย งานแผนงาน วทิยาลัยการจัดการ 
 

ผลการดําเนนิงานการประเมนิคุณธรรมความโปรงใสในการดําเนนิงานของ 

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 ในป พ.ศ. 2563 ผลการดําเนินงานการประเมินคุณธรรมความโปรงใสในการดําเนินงานของ

วทิยาลัยการจัดการ มหาวทิยาลยัพะเยา คะแนนรวม 71.79 คะแนน ระดับผลการประเมิน C   

 
 

 
 

แสดงภาพผลคะแนนการดําเนนิงานการประเมนิคุณธรรมความโปรงใสในการดําเนนิงาน 

ของวทิยาลัยการจัดการ มหาวทิยาลัยพะเยา 
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จัดทําโดย งานแผนงาน วทิยาลัยการจัดการ 
 

 
 

 
 

แสดงภาพรายละเอยีดหัวขอผลคะแนนการดําเนนิงานการประเมนิคุณธรรมความโปรงใส 

ในการดําเนินงานของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 
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จัดทําโดย งานแผนงาน วทิยาลัยการจัดการ 
 

ผลประเมนิการรับรูของผูมสีวนไดสวนเสยีภายใน (Internal Integrity anf Transparency : IIT) 

ลําดับ รายละเอยีด 

หัวขอประเมิน 

ประเดน็จุดออนที ่

ตองแกไข 

ประกาศ/แนวทาง/มาตรการ ผูรับผดิชอบ 

 การปฏบัิติหนาที ่    

I1 บุคลากรในหนวยงานของทาน 

ปฏบัิตงิาน/ใหบรกิารแกผูมาตดิตอ ตาม

ประเด็นดงัตอไปนี้ มากนอยเพยีงใด 

- โปรงใสเปนไปตามขัน้ตอนท่ีกําหนด 

- โปรงใสเปนไปตามระยะเวลาท่ี

กําหนด 

จุดออน ขอมูลไมชัดเจน  

การแกไข  

1.สรางการรับรู การปลูกฝงคา 

นยิมและวัฒนธรรมองคกร โดย

จัดโครงการอบรมเพื่อสงเสรมิ

คุณธรรมและความโปรงใสใน

การดาํเนนิงานวทิยาลัยการ

จัดการ รวมท้ังจัดกจิกรรม KM  

2. การใชมาตรการและแนว

ทางการปฏบัิตดิาํเนนิการใหเปน

รูปธรรม 

3. คูมอืการปฏบัิตงิาน 

วทิยาลัยการจัดการไดกําหนด

ขัน้ตอนการใหบรกิารแกผูมา

ตดืดตอและการปฏบัิตงิาน

อยางชัดเจน เชน 

1.ประกาศมหาวทิยาลัยพะเยา 

เรื่อง แนวทางการจัดการขอ

รองเรยีน 2562 

2. แนวปฏบัิตกิารจัดการเรื่อง

รองเรยีนการทุจรติและ

ประพฤตมิชิอบ 

3. คูมอืการปฏบัิตงิาน 

งานแผนงาน 

I2 บุคลากรในหนวยงานของทาน 

ปฏบัิตงิาน/ใหบรกิารแกผูมาตดิตอท่ัว ๆ 

ไป กับผูมาตดิตอท่ีรูจักเปนการสวนตัว 

อยางเทาเทียมกัน มากนอยเพยีงใด 

จุดออน ขอมูลไมชัดเจน  

การแกไข  

1.สรางการรับรู การปลูกฝงคา 

นยิมและวัฒนธรรมองคกร โดย

จัดโครงการอบรมเพื่อสงเสรมิ

คุณธรรมและความโปรงใสใน

การดาํเนนิงานวทิยาลัยการ

จัดการ รวมท้ังจัดกจิกรรม KM  

2. การใชมาตรการและแนว

ทางการปฏบัิตดิาํเนนิการใหเปน

รูปธรรม 

3. คูมอืการปฏบัิตงิาน 

วทิยาลัยการจัดการไดกําหนด

ขัน้ตอนการใหบรกิารแกผูมา

ตดืดตอและการปฏบัิตงิาน

อยางชัดเจน เชน 

1.ประกาศมหาวทิยาลัยพะเยา 

เรื่อง แนวทางการจัดการขอ

รองเรยีน 2562 

2. แนวปฏบัิตกิารจัดการเรื่อง

รองเรยีนการทุจรติและ

ประพฤตมิชิอบ 

3. คูมอืการปฏบัิตงิาน 

งานแผนงาน 

I3 บุคลากรในหนวยงานของทาน มี

พฤตกิรรมในการปฏบัิตงิาน ตาม

ประเด็นดงัตอไปนี้ อยางไร 

- มุงผลสําเร็จของงาน 

- ใหความสาํคัญกับงานมากกวาธุระ

สวนตัว 

- พรอมรับผดิชอบ หากความผดิพลาด

เกดิจากตนเอง 
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จัดทําโดย งานแผนงาน วทิยาลัยการจัดการ 
 

ลําดับ รายละเอยีด 

หัวขอประเมิน 

ประเดน็จุดออนที ่

ตองแกไข 

ประกาศ/แนวทาง/มาตรการ ผูรับผดิชอบ 

I4 บุคลากรในหนวยงานของทาน มกีาร

เรยีกรับสิ่งดังตอไปนี้ จากผูมาตดิตอ  

เพื่อแลกกับการปฏบัิตงิาน การอนุมัต ิ

อนุญาต หรอืใหบรกิาร หรอืไม 

- เงนิ 

- ทรัพยสนิ 

- ประโยชนอ่ืน  ๆท่ีอาจคาํนวณเปนเงนิ

ได เชน การลดราคา การรับความบันเทิง  

เปนตน 

   

I5 นอกเหนอืจากการรับจากญาตหิรอืจาก

บุคคล ท่ีใหกันในโอกาสตาง ๆ โดยปกติ

ตามขนบธรรมเนยีม ประเพณี หรอื

วัฒนธรรม หรอืใหกันตามมารยาทท่ี

ปฏบัิตกิันในสังคมแลว บุคลากรใน

หนวยงานของทาน มกีารรับสิ่ง

ดังตอไปนี้ หรอืไม 

- เงนิ 

- ทรัพยสนิ 

- ประโยชนอ่ืน  ๆท่ีอาจคาํนวณเปนเงนิ

ได เชน การลดราคา การรับความบันเทิง 

เปนตน 

   

I6 บุคลากรในหนวยงานของทาน มกีารให

สิ่งดังตอไปนี้ แกบุคคลภายนอกหรอื

ภาคเอกชน เพื่อสรางความสัมพันธท่ีดี

และคาดหวังใหมกีารตอบแทนใน

อนาคต หรอืไม 

- เงนิ 

- ทรัพยสนิ 

- ประโยชนอ่ืน  ๆท่ีอาจคาํนวณเปนเงนิ

ได เชน การลดราคา การรับความบันเทิง 

เปนตน 
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จัดทําโดย งานแผนงาน วทิยาลัยการจัดการ 
 

ลําดับ รายละเอยีด 

หัวขอประเมิน 

ประเดน็จุดออนที ่

ตองแกไข 

ประกาศ/แนวทาง/มาตรการ ผูรับผดิชอบ 

 การใชงบประมาณ    

I7 ทานรูเกี่ยวกับแผนการใชจาย

งบประมาณประจําป ของหนวยงาน

ของทาน มากนอยเพยีงใด 

จุดออน  

1. การแผยแพรเกี่ยวกับการใช

จายงบประมาณรายจาย 

ประจําป 

2. ผลการตดิตามความกาวหนา

การดาํเนนิงานตามแผนการใช

จายงบประมาณ รอบ 6 เดอืน 

การแกไข 

1.เผยแพรในการประชุม

คณะกรรมการประจํา 

2. เผยแพรในเว็บไซตวทิยาลยั

การจัดการ 

1. วทิยาลัยการจัดการได

ดําเนนิการเผยแพรแผนการใช

จายงบประมาณในหลาก 

หลายชองทาง 

2. รายงานการประชุมคณะ 

กรรมการประจํา 

 

หัวหนา

สํานกังาน 

I8 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ 

โดยคํานงึถงึประเดน็ดังตอไปนี้ มาก

นอยเพยีงใด 

- คุมคา 

- ไมบิดเบือนวัตถุประสงคของ

งบประมาณท่ีตัง้ไว 

จุดออน  

1. แผนการใชจายงบประมาณ

ประจําปควรมขีอมูลราย 

ละเอียดของแผนการใชจาย เชน 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

คาครุภัณฑ เปนตน 

2. คณะ/หนวยงาน ควรเพิ่ม

ปญหาและอุปสรรค 

ขอเสนอแนะ ผลสัมฤทธ์ิตาม

เปาหมายเพื่อเปนแนวทางใน

การจัดสรรงบประมาณ 

การแกไข 

1.การประชมุคณะกรรมการ

ประจํา 

1. รายงานการประชุมคณะ 

กรรมการประจํา 
หัวหนา

สํานกังาน 

I9 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ

เพื่อประโยชนสวนตัว กลุม หรอืพวก

พอง มากนอยพยีงใด 

   

I10 บุคลากรในหนวยงานของทาน มกีาร

เบิกจายเงนิท่ีเปนเท็จ เชน คาทํางาน

ลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ หรอืคา

เดนิทาง ฯลฯ มากนอยเพยีงใด 

   



8 
 

จัดทําโดย งานแผนงาน วทิยาลัยการจัดการ 
 

ลําดับ รายละเอยีด 

หัวขอประเมิน 

ประเดน็จุดออนที ่

ตองแกไข 

ประกาศ/แนวทาง/มาตรการ ผูรับผดิชอบ 

I11 หนวยงานของทาน มกีารจัดซื้อจัดจาง/

การจัดหาพสัด ุและการตรวจรับพัสดุ

ในลักษณะดงัตอไปนี้ มากนอยเพยีงใด 

- โปรงใส ตรวจสอบได 

- เอ้ือประโยชนใหผูประกอบการรายใด

รายหนึ่ง 

จุดออน  

1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจางหรอื

จัดหาพสัดุและควรรายงานเปน

รายเดอืน 

การแกไข 

1.ไดดําเนนิการจดัทําสรุปผล

การจัดซื้อจดัจางเปนรายเดอืน 

 

1. วทิยาลัยการจัดการ ได

จัดทําสรุปผลการจดัซื้อจดั

จางหรอืจดัหาพัสดุและควร

รายงานเปนรายเดอืน 

2. ประกาศมหาวทิยาลัย

พะเยา เรื่องมาตราการ

สงเสรมิความโปรงใสการ

จัดซื้อจดัจาง พ.ศ.2562 

งานบรหิาร 

I12 หนวยงานของทาน เปดโอกาสใหทาน มี

สวนรวมในการตรวจสอบการใชจาย

งบประมาณ ตามประเด็นดังตอไปนี้ 

มากนอยเพยีงใด 

- สอบถาม 

- ทักทวง 

- รองเรยีน 

   

 การใชอาํนาจ    

I13 ผูบังคับบัญชาของทาน มอบหมายงาน

แกทานอยางเปนธรรม มากนอย

เพยีงใด 

 วทิยาลัยการจัดการ มแีบบ

ประเมนิผลการปฏบัิตงิานของ

ผูบรหิารอยางชัดเจน 

หัวหนา

สํานกังาน 

I14 ทานไดรับการประเมนิผลการ

ปฏบัิตงิาน ตามระดับคุณภาพของ

ผลงาน มากนอยเพยีงใด 

   

I15 ผูบังคับบัญชาของทาน มกีารคัดเลอืกผู

เขารับการฝกอบรม การศกึษาดูงาน 

หรอืการใหทุนการศกึษา อยางเปน

ธรรม มากนอยเพยีงใด 

   

I16 ผูบังคับบัญชาของทาน มกีารสั่งการให

ทานทําธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชา 

มากนอยเพยีงใด 

   

I17 ผูบังคับบัญชาของทาน มกีารสั่งการให

ทานทําในสิง่ท่ีไมถูกตองหรอืมคีวาม

เสี่ยงตอการทุจรติ มากนอยเพยีงใด 

   

I18 การบรหิารงานบุคคลของหนวยงาน

ของทาน มลีักษณะดังตอไปนี้ มากนอย 
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จัดทําโดย งานแผนงาน วทิยาลัยการจัดการ 
 

ลําดับ รายละเอยีด 

หัวขอประเมิน 

ประเดน็จุดออนที ่

ตองแกไข 

ประกาศ/แนวทาง/มาตรการ ผูรับผดิชอบ 

 เพยีงใด 

- ถูกแทรกแซงจากผูมอํีานาจ 

- มกีารซื้อขายตาํแหนง 

- เอ้ือประโยชนใหกลุมหรอืพวกพอง 

   

 การใชทรัพยสนิของราชการ    

I19 บุคลากรในหนวยงานของทาน มกีาร

เอาทรัพยสนิของราชการ ไปเปนของ

สวนตัว หรอืนาํไปใหกลุมหรอืพวกพอง 

มากนอยเพยีงใด 

   

I20 ขัน้ตอนการขออนุญาตเพื่อยมืทรัพยสนิ

ของราชการ ไปใชปฏบัิตงิานใน

หนวยงานของทาน มคีวามสะดวกมาก

นอยเพยีงใด 

   

I21 กรณีท่ีตองมกีารขอยมืทรัพยสนิของ

ราชการไปใชปฏบัิตงิาน บุคลากรใน

หนวยงานของทาน มกีารขออนุญาต

อยางถกูตอง มากนอยเพยีงใด 

   

I22 บุคคลภายนอกหรอืภาคเอกชน มกีาร

นําทรัพยสนิของราชการไปใช โดยไมได

ขออนุญาตอยางถูกตอง จากหนวยงาน

ของทาน มากนอยเพยีงใด 

   

I23 ทานรูแนวปฏบัิตขิองหนวยงานของทาน 

เกี่ยวกับการใชทรัพยสนิของราชการท่ี

ถูกตอง มากนอยเพยีงใด 

   

I24 หนวยงานของทาน มกีารกาํกับดูแล

และตรวจสอบการใชทรัพยสนิของ

ราชการ เพื่อปองกันไมใหมกีารนาํไปใช

ประโยชนสวนตัว กลุม หรอืพวกพอง 

มากนอยเพยีงใด 

   

 การแกไขปญหาการทุจรติ    

I25 ผูบรหิารสูงสุดของหนวยงานของทาน 

ใหความสําคัญ กับการตอตานการ

ทุจรติ มากนอยเพยีงใด 
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จัดทําโดย งานแผนงาน วทิยาลัยการจัดการ 
 

ลําดับ รายละเอยีด 

หัวขอประเมิน 

ประเดน็จุดออนที ่

ตองแกไข 

มาตรการ ผูรับผดิชอบ 

I26 หนวยงานของทาน มกีารดําเนนิการ 

ดังตอไปนี้ หรอืไม 

- ทบทวนนโยบายหรอืมาตรการ

ปองกันการทุจรติในหนวยงานใหมี

ประสทิธิภาพ 

- จัดทําแผนงานดานการปองกนัและ

ปราบปรามการทุจรติของหนวยงาน 

   

I27 ปญหาการทุจรติในหนวยงานของทาน 

ไดรับการแกไข มากนอยเพยีงใด 

   

I28 หนวยงานของทาน มกีารดําเนนิการ

ดังตอไปนี้ ตอการทุจรติในหนวยงาน 

มากนอยเพยีงใด 

- เฝาระวังการทุจรติ 

- ตรวจสอบการทุจรติ 

- ลงโทษทางวนิัย 

   

I29 หนวยงานของทาน มกีารนําผลการ

ตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ท้ังภายใน

และภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการ

ทํางาน เพื่อปองกันการทุจรติใน

หนวยงาน มากนอยเพยีงใด 

   

I30 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจรติท่ีจะ

เกดิขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมี

ความคดิเห็นตอประเดน็ดังตอไปนี้ 

อยางไร 

- สามารถรองเรยีนและสงหลักฐานได

อยางสะดวก 

- สามารถตดิตามผลการรองเรยีนได 

- ม่ันใจวาจะมกีารดาํเนนิการอยาง

ตรงไปตรงมา 

- ม่ันใจวาจะปลอดภัยและไมมี

ผลกระทบตอตนเอง 
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จัดทําโดย งานแผนงาน วทิยาลัยการจัดการ 
 

ผลประเมนิการรับรูของผูมสีวนไดสวนเสยีภายนอก 

(External Integrity anf Transparency : EIT) 

ลําดับ รายละเอยีดหวัขอประเมิน ประเดน็จุดออนที ่

ตองแกไข 

มาตรการ ผูรับผดิชอบ 

E1 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานตดิตอ 

ปฏบัิตงิาน/ใหบรกิารแกทาน ตามประเด็น

ดังตอไปนี้ มากนอยเพยีงใด 

- โปรงใสเปนไปตามขัน้ตอนท่ีกําหนด 

- โปรงใสเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

   

E2 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานตดิตอ 

ปฏบัิตงิาน/ใหบรกิารแกทาน กับผูมาตดิตออ่ืน 

 ๆอยางเทาเทียมกัน มากนอยเพยีงใด 

   

E3 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานตดิตอ ให

ขอมูลเกี่ยวกับการดาํเนนิการ/ใหบรกิารแก

ทานอยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรอื

บิดเบือนขอมูล มากนอยเพยีงใด 

   

E4 ในระยะเวลา 1 ปท่ีผานมา ทานเคยถูก

เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานตดิตอรอง

ขอใหจายหรอืใหสิ่งดังตอไปนี้ เพื่อแลกกับ

การปฏบัิตงิาน การอนุมัต ิอนุญาต  

หรอืใหบรกิาร หรอืไม 

- เงนิ 

- ทรัพยสนิ 

- ประโยชนอ่ืน  ๆท่ีอาจคาํนวณเปนเงนิได เชน 

การลดราคา การใหความบันเทิง เปนตน 

   

E5 หนวยงานท่ีทานตดิตอ มกีารดําเนนิงาน โดย

คํานงึถงึประโยชนของประชาชนและสวนรวม

เปนหลัก มากนอยเพยีงใด 

   

E6 การเผยแพรขอมูลของหนวยงานท่ีทาน

ตดิตอ มลีกัษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพยีงใด 

- เขาถงึงาย ไมซับซอน 

- มชีองทางหลากหลาย 

   

E7 หนวยงานท่ีทานตดิตอ มกีารเผยแพรผลงาน

หรอืขอมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบอยาง

ชัดเจน มากนอยเพยีงใด 

จุดออน  

1. การเผยแพรผลงานหรอื

ขอมูลท่ีสาธารณชนควร

รับทราบอยางชัดเจนเขาใจ 

วทิยาลัยการจัดการ ได

ดําเนนิปรับปรุงเว็บไซต

และเพิ่มชองทางการ

ตดิตออยางชัดเจน 

งานแผนงาน

และงาน

ประสานงาน

ประชาสัมพันธ 
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จัดทําโดย งานแผนงาน วทิยาลัยการจัดการ 
 

ลําดับ รายละเอยีดหวัขอประเมิน ประเดน็จุดออนที ่

ตองแกไข 

มาตรการ ผูรับผดิชอบ 

  งายไมซับซอนมหีลายชองทาง 

การแกไข 

1.ไดดําเนนิปรับปรุงเว็บไซต

และเพิ่มชองทางการตดิตอ

มากชึ้น 

  

E8 หนวยงานท่ีทานตดิตอ มชีองทางรับฟง 

คําตชิมหรอืความคดิเห็นเกี่ยวกับ 

การดาํเนนิงาน/การใหบรกิาร หรอืไม 

   

E9 หนวยงานท่ีทานตดิตอ มกีารชี้แจงและตอบ

คําถาม เมื่อมขีอกังวลสงสัยเกีย่วกับการ

ดําเนนิงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพยีงใด 

   

E10 หนวยงานท่ีทานตดิตอ มชีองทางใหผูมา

ตดิตอรองเรยีนการทุจรติของเจาหนาท่ีใน

หนวยงาน หรอืไม 

   

E11 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานตดิตอ มกีาร

ปรับปรุงคุณภาพการปฏบัิตงิาน/การ

ใหบรกิารใหดขีึ้น มากนอยเพยีงใด 

   

E12 หนวยงานท่ีทานตดิตอ มกีารปรับปรุงวธีิการ

และขัน้ตอนการดาํเนนิงาน/การใหบรกิารให

ดขีึ้น มากนอยเพยีงใด 

   

E13 หนวยงานท่ีทานตดิตอ มกีารนําเทคโนโลยี

มาใชในการดําเนนิงาน/การใหบรกิาร ใหเกดิ

ความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรอืไม 

   

E14 หนวยงานท่ีทานตดิตอ เปดโอกาสให

ผูรับบรกิาร ผูมาตดิตอ หรอืผูมสีวนไดสวน

เสยี เขาไปมสีวนรวมในการปรับปรุง

พัฒนาการดําเนนิงาน/การใหบรกิารของ

หนวยงานใหดขีึ้น มากนอยเพยีงใด 

จุดออน  

1. เปดโอกาสใหผูรับบรกิาร ผู

มาตดิตอ หรอืผูมสีวนไดสวน

เสยี เขาไปมสีวนรวมในการ

ปรับปรุงพัฒนาการ

ดําเนนิงาน/การใหบรกิารของ

หนวยงานใหดขีึ้น 

การแกไข 

1.แบบประเมนิความพงึพอใจ

ในการดําเนนิงาน/การให 

บรกิาร 

วทิยาลัยการจัดการ ได

จัดทําแบบประเมนิความ

พงึพอใจในการดาํเนนิ 

งาน/การใหบรกิาร เชน 

การใหบรกิารนสิติ การ

ใหบรกิารอาคารสถานท่ี  

งานบรหิาร 

งานวชิาการ

และงาน

ประสานงาน

ประชาสัมพันธ 
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จัดทําโดย งานแผนงาน วทิยาลัยการจัดการ 
 

ลําดับ รายละเอยีดหวัขอประเมิน ประเดน็จุดออนที ่

ตองแกไข 

มาตรการ ผูรับผดิชอบ 

E15 หนวยงานท่ีทานตดิตอ มกีารปรับปรุงการ

ดําเนนิงาน/การใหบรกิาร ใหมคีวามโปรงใส

มากขึ้น มากนอยเพยีงใด 
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จัดทําโดย งานแผนงาน วทิยาลัยการจัดการ 
 

ผลการประเมนิการเปดเผยขอมูลสาธารณะ 

Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT) 

ลําดับ รายละเอยีดหวัขอประเมิน ประเดน็จุดออนที ่

ตองแกไข 

มาตรการ ผูรับผดิชอบ 

การเปดเผยขอมูล 

O1 โครงสราง  วทิยาลัยการจัดการ ดําเนนิการ

จัดทําขอมูลในระบบสารสนเทศ

ใหเปนปจจุบันและเปดเผย

ขอมูลครบถวนตามเกณฑการ

ประเมนิคุณธรรมและความ

โปรงใส (ITA) 

งานแผนงาน 

O2 ขอมูลผูบรหิาร 

O3 อํานาจหนาท่ี 

O4 แผนยุทธศาสตรหรอืแผนพัฒนาหนวยงาน 

O5 ขอมูลการตดิตอ 

O6 กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

O7 ขาวประชาสัมพนัธ 

O8 Q&A 

O9 Social Network 

O10 แผนดาํเนนิงานประจําป 

O11 รายงานการกํากับตดิตามการดําเนนิงานประจําป 

รอบ 6 เดอืน 

O12 รายงานผลการดาํเนนิงานประจาํป 

O13 คูมอืหรอืมาตรฐานการปฏบัิตงิาน 

O14 คูมอืหรอืมาตรฐานการใหบรกิาร 

O15 ขอมูลเชงิสถติกิารใหบรกิาร 

O16 รายงานผลการสาํรวจความพงึพอใจการใหบรกิาร 

O17 E–Service 

O18 แผนการใชจายงบประมาณประจําป 

O19 รายงานการกํากับตดิตามการใชจายงบประมาณ

ประจําป รอบ 6 เดอืน 

O20 รายงานผลการใชจายงบประมาณประจําป 

O21 แผนการจดัซื้อจดัจางหรอืแผนการจัดหาพัสด ุ

O22 ประกาศตาง ๆ เกีย่วกับการจดัซื้อจัดจางหรอืการ

จัดหาพสัด ุ

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจางหรอืการจดัหาพัสดุราย

เดอืน 

O24 รายงานผลการจดัซื้อจดัจางหรอืการจัดหาพัสดุ

ประจําป 

O25 นโยบายการบรหิารทรพัยากรบุคคล 
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จัดทําโดย งานแผนงาน วทิยาลัยการจัดการ 
 

ลําดับ รายละเอยีดหวัขอประเมิน ประเดน็จุดออนที ่

ตองแกไข 

มาตรการ ผูรับผดิชอบ 

O26 การดาํเนนิการตามนโยบายการบรหิารทรัพยากร

บุคคล 

   

O27 หลักเกณฑการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

O28 รายงานผลการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประจําป 

O29 แนวปฏบัิตกิารจดัการเรื่องรองเรยีนการทุจรติและ

ประพฤตมิชิอบ 

O30 ชองทางแจงเรื่องรองเรยีนการทุจรติและประพฤติ

มชิอบ 

O31 ขอมูลเชงิสถติเิรื่องรองเรยีนการทุจรติและ

ประพฤตมิชิอบประจําป 

O32 ชองทางการรับฟงความคดิเห็น 

O33 การเปดโอกาสใหเกดิการมสีวนรวม 

การปองกันการทุจรติ 

O34 เจตจาํนงสุจรติของผูบรหิาร  วทิยาลัยการจัดการ บรหิารงาน

ดวยคุณธรรมความโปรงใส 

ตามหลักธรรมาภิบาล 

งานแผนงาน 

O35 การมสีวนรวมของผูบรหิาร 

O36 การประเมนิความเสีย่งการทุจรติประจาํป 

O37 การดาํเนนิการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจรติ 

O38 การเสรมิสรางวัฒนธรรมองคกร 

O39 แผนปฏบัิตกิารปองกนัการทุจรติ 

O40 รายงานการกํากับตดิตามการดําเนนิการปองกัน

การทุจรติ รอบ 6 เดอืน 

O41 รายงานผลการดาํเนนิการปองกนัการทุจรติ

ประจําป 

O42 มาตรการสงเสรมิคุณธรรมและความโปรงใส

ภายในหนวยงาน 

O43 การดาํเนนิการตามมาตรการสงเสรมิคุณธรรม

และความโปรงใสภายในหนวยงาน 
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