
1 
 

จัดท ำโดย งำนแผนงำน วิทยำลัยกำรจัดกำร 
 

ผลการด าเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม

ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 

วิทยาลัยการจัดการ 
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จัดท ำโดย งำนแผนงำน วิทยำลัยกำรจัดกำร 
 

ค าน า 
 

 วิทยำลัยกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยพะเยำ ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญกำรส่งเสริมคุณธรรม

และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของวิทยำลัยกำรจัดกำร เพื่อให้บุคลำกรได้มีองค์ควำมรู้ ควำม

เข้ำใจในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ และเพื่อสร้ำง

มำตรกำรป้องกันและลดโอกำสกำรทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงำน และปัญหำผลประโยชน์ทับซ้อน

ขอผู้ปฏิบัติงำน อันจะเป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพในองค์กร ให้สำมำรถท ำงำนด้วยควำมโปร่งใส ตำม

หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม สำมำรถตรวจสอบกำรท ำงำนได้ และยกระดับมำตรฐำนกำรด ำเนินงำน

ตำมหลักธรรมำภิบำลของวิทยำลัยกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยพะเยำ รวมทั้งน ำผลกำรประเมินในปีที่ผ่ำน

มำวิเครำะห์ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องเร่งแก้ไขและพัฒนำให้ดีขึ้น รวมทั้งน ำแนว

ทำงกำรวิเครำะห์ไปสู่กำรปฏิบัติในกำรด ำเนินงำนของ วิทยำลัยกำรจัดกำร 
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จัดท ำโดย งำนแผนงำน วิทยำลัยกำรจัดกำร 
 

ผลการด าเนินงานตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสใน 

การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2564 
*********************************************** 

ผลประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity anf Transparency : IIT) 
ล าดับ รายละเอียด 

หัวข้อประเมิน 

ประเด็นจุดอ่อนที่ 

ต้องแก้ไข 

ประกาศ/แนวทาง/

มาตรการ 

ผลการด าเนินงาน  

ณ วันที่ 17 มีนาคม 

2564 

ผู้รับผิดชอบ 

 การปฏิบัติหน้าที ่     

I1 บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน 

ปฏิบัติงำน/ให้บริกำรแกผู่้มำ

ติดต่อ ตำมประเด็นดังต่อไปน้ี 

มำกน้อยเพียงใด 

- โปร่งใสเป็นไปตำมข้ันตอนที่

ก ำหนด 

- โปร่งใสเป็นไปตำมระยะเวลำที่

ก ำหนด 

จุดอ่อน ข้อมูลไม่ชัดเจน  

กำรแกไ้ข  

1.สร้ำงกำรรับรู้ กำรปลูกฝังค่ำนิยม

และวัฒนธรรมองค์กร โดยจัด

โครงกำรอบรมเพื่อส่งเสริม 

คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร

ด ำเนินงำนวิทยำลัยกำรจัดกำร 

รวมทั้งจัดกจิกรรม KM  

2. กำรใช้มำตรกำรและแนว

ทำงกำรปฏิบัติด ำเนินกำรให้เป็น

รูปธรรม 

3. คู่มือกำรปฏิบัติงำน 

วิทยำลัยกำรจัดกำรได้

ก ำหนดข้ันตอนกำร

ให้บริกำรแกผู่้มำตืดด

ต่อและกำรปฏิบัติงำน

อย่ำงชัดเจน เช่น 

1.ประกำศมหำวิทยำลัย

พะเยำ เรื่อง แนว

ทำงกำรจัดกำรข้อ

ร้องเรียน 2562 

2. แนวปฏิบัติกำร

จัดกำรเรื่องร้องเรียน

กำรทุจริตและประพฤติ

มิชอบ 

3. คู่มือกำรปฏิบัติงำน 

วิทยำลัยกำรจัดกำรได้

จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติ 

งำนและได้จัดโครง 

กำรอบรมเพื่อส่งเสริม

คุณธรรมและควำม

โปร่งใสในกำรด ำเนิน 

งำนวิทยำลัยกำรจัด 

กำร รวมทั้งจัด

กจิกรรม KM  

 

งำนแผนงำน 

I2 บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน 

ปฏิบัติงำน/ให้บริกำรแกผู่้มำติด 

ต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มำติดต่อที่รู้จัก

เป็นกำรส่วนตัว อย่ำงเท่ำเทียม

กัน มำกน้อยเพียงใด 

จุดอ่อน ข้อมูลไม่ชัดเจน  

กำรแกไ้ข  

1.สร้ำงกำรรับรู้ กำรปลูกฝังค่ำ 

นิยมและวัฒนธรรมองค์กร โดยจัด

โครงกำรอบรมเพื่อส่งเสริม

คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร

ด ำเนินงำนวิทยำลัยกำรจัดกำร 

รวมทั้งจัดกจิกรรม KM  

2. กำรใช้มำตรกำรและแนว

ทำงกำรปฏิบัติด ำเนินกำรให้เป็น

รูปธรรม 

3. คู่มือกำรปฏิบัติงำน 

วิทยำลัยกำรจัดกำรได้

ก ำหนดข้ันตอนกำร

ให้บริกำรแก่ผู้มำตืดด

ต่อและกำรปฏิบัติงำน

อย่ำงชัดเจน เช่น 

1.ประกำศมหำวิทยำลัย

พะเยำ เรื่อง แนว

ทำงกำรจัดกำรข้อ

ร้องเรียน 2562 

2. แนวปฏิบัติกำร

จัดกำรเรื่องร้องเรียน

กำรทุจริตและประพฤติ

มิชอบ 

3. คู่มือกำรปฏิบัติงำน 

วิทยำลัยกำรจัดกำรได้

จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติ 

งำนและได้จัดโครง 

กำรอบรมเพื่อส่งเสริม

คุณธรรมและควำม

โปร่งใสในกำรด ำเนิน 

งำนวิทยำลัยกำรจัด 

กำร รวมทั้งจัด

กจิกรรม KM 

งำนแผนงำน 

I3 บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน มี

พฤติกรรมในกำรปฏิบัติงำน ตำม

ประเด็นดังต่อไปน้ี อย่ำงไร 

- มุ่งผลส ำเร็จของงำน 

- ให้ควำมส ำคัญกับงำนมำกกว่ำ 

     



4 
 

จัดท ำโดย งำนแผนงำน วิทยำลัยกำรจัดกำร 
 

ล าดับ รายละเอียด 

หัวข้อประเมิน 

ประเด็นจุดอ่อนที่ 

ต้องแก้ไข 

ประกาศ/แนวทาง/

มาตรการ 

ผลการด าเนินงาน  

ณ วันที่ 17 มีนาคม 

2564 

ผู้รับผิดชอบ 

 ธุระส่วนตัว 

- พร้อมรับผิดชอบ หำกควำม

ผิดพลำดเกดิจำกตนเอง 

    

I4 บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน มี

กำรเรียกรับส่ิงดังต่อไปน้ี จำกผู้

มำติดต่อ  

เพื่อแลกกับกำรปฏิบัติงำน กำร

อนุมัติ อนุญำต หรือให้บริกำร 

หรือไม่ 

- เงิน 

- ทรัพย์สิน 

- ประโยชน์อื่น ๆ ที่อำจค ำนวณ

เป็นเงินได้ เช่น กำรลดรำคำ กำรรับ

ควำมบันเทิง  

เป็นต้น 

    

I5 นอกเหนือจำกกำรรับจำกญำติ

หรือจำกบุคคล ที่ให้กันในโอกำส

ต่ำง ๆ โดยปกติตำม

ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือ

วัฒนธรรม หรือให้กันตำม

มำรยำทที่ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว 

บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน มี

กำรรับส่ิงดังต่อไปน้ี หรือไม่ 

- เงิน 

- ทรัพย์สิน 

- ประโยชน์อื่น ๆ ที่อำจค ำนวณ

เป็นเงินได้ เช่น กำรลดรำคำ กำรรับ

ควำมบันเทิง เป็นต้น 

    

I6 บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน มี

กำรให้ส่ิงดังต่อไปน้ี แก่

บุคคลภำยนอกหรือภำคเอกชน 

เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีและ

คำดหวังให้มีกำรตอบแทนใน

อนำคต หรือไม่ 

- เงิน 

- ทรัพย์สิน 

- ประโยชน์อื่น ๆ ที่อำจค ำนวณ

เป็นเงินได้ เช่น กำรลดรำคำ กำรรับ

ควำมบันเทิง เป็นต้น 
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จัดท ำโดย งำนแผนงำน วิทยำลัยกำรจัดกำร 
 

ล าดับ รายละเอียด 

หัวข้อประเมิน 

ประเด็นจุดอ่อนที่ 

ต้องแก้ไข 

ประกาศ/แนวทาง/

มาตรการ 

ผลการด าเนินงาน  

ณ วันที่ 17 มีนาคม 

2564 

ผู้รับผิดชอบ 

 การใช้งบประมาณ     

I7 ท่ำนรู้เกี่ยวกับแผนกำรใช้จ่ำย

งบประมำณประจ ำปี ของ

หน่วยงำนของท่ำน มำกน้อย

เพียงใด 

จุดอ่อน  

1. กำรแผยแพร่เกี่ยวกับกำรใช้จ่ำย

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำป ี

2. ผลกำรติดตำมควำมกำ้วหน้ำ

กำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรใช้จ่ำย

งบประมำณ รอบ 6 เดือน 

กำรแกไ้ข 

1.เผยแพร่ในกำรประชุมคณะ 

กรรมกำรประจ ำ 

2. เผยแพร่ในเว็บไซต์วิทยำลัยกำร

จัดกำร 

1. วิทยำลัยกำรจัดกำร

ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่

แผนกำรใช้จ่ำย

งบประมำณในหลำก 

หลำยช่องทำง 

2. รำยงำนกำรประชุม

คณะกรรมกำรประจ ำ 

 

วิทยำลัยกำรจัดกำร

จัดประชุมคณะกรรม 

กำรประจ ำเพื่อ

ติดตำมควำมกำ้วหน้ำ

กำรด ำเนินงำนตำม

แผนกำรใช้จ่ำย

งบประมำณ รอบ 6 

เดือน ในเดือนเมษำยน 

2564 และจะด ำเนิน 

กำรเผยแพร่แผนกำร

ใช้จ่ำยงบประมำณใน

เว็บไซต์วิทยำลัยกำร

จัดกำร 

 

หัวหน้ำ

ส ำนักงำน 

I8 หน่วยงำนของท่ำน ใช้จ่ำย

งบประมำณ โดยค ำนึงถงึ

ประเด็นดังต่อไปน้ี มำกน้อย

เพียงใด 

- คุ้มค่ำ 

- ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของ

งบประมำณที่ต้ังไว้ 

จุดอ่อน  

1. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ

ประจ ำปีควรมีข้อมูลรำยละเอียด 

ของแผนกำรใช้จ่ำย เช่น 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ ค่ำ

ครุภัณฑ์ เป็นต้น 

2. คณะ/หน่วยงำน ควรเพิ่มปัญหำ

และอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยเพื่อเป็น

แนวทำงในกำรจัดสรรงบประมำณ 

กำรแกไ้ข 

1.กำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำ 

1. รำยงำนกำรประชุม

คณะกรรมกำรประจ ำ 

วิทยำลัยกำรจัดกำร

จัดประชุมคณะกรรม 

กำรประจ ำเพื่อติด 

ตำมควำมกำ้วหน้ำ

กำรด ำเนินงำนตำม

แผนกำรใช้จ่ำย

งบประมำณ รอบ 6 

เดือน ในเดือนเมษำยน 

2564 รวมทั้งเพิ่ม

ปัญหำและอุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ผลสัมฤทธิ์ตำม

เป้ำหมำยเพื่อเป็น

แนวทำงในกำรจัดสรร

งบประมำณปีต่อไป 

 และจะด ำเนินกำร 

เผยแพร่แผนกำรใช้

จ่ำยงบประมำณใน

เว็บไซต์วิทยำลัยกำร

จัดกำร 

หัวหน้ำ

ส ำนักงำน 

I9 หน่วยงำนของท่ำน ใช้จ่ำย

งบประมำณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 

กลุ่ม หรือพวกพ้อง มำกน้อยพียง

ใด 

    



6 
 

จัดท ำโดย งำนแผนงำน วิทยำลัยกำรจัดกำร 
 

ล าดับ รายละเอียด 

หัวข้อประเมิน 

ประเด็นจุดอ่อนที่ 

ต้องแก้ไข 

ประกาศ/แนวทาง/

มาตรการ 

ผลการด าเนินงาน  

ณ วันที่ 17 มีนาคม 

2564 

ผู้รับผิดชอบ 

I10 บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน มี

กำรเบิกจ่ำยเงินที่เป็นเท็จ เช่น 

ค่ำท ำงำนล่วงเวลำ ค่ำวัสดุ

อุปกรณ์ หรือค่ำเดินทำง ฯลฯ 

มำกน้อยเพียงใดตรวจรับพัสดุใน

ลักษณะดังต่อไปน้ี มำกน้อย

เพียงใด 

- โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

- เอือ้ประโยชน์ให้ผูป้ระกอบกำร

รำยใดรำยหน่ึง 

    

I11 หน่วยงำนของท่ำน มีกำรจัดซื้อ

จัดจ้ำง/กำรจัดหำพัสดุ และกำร 

 

จุดอ่อน  

1. สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือ

จัดหำพัสดุและควรรำยงำนเป็นรำย

เดือน 

กำรแกไ้ข 

1.ได้ด ำเนินกำรจัดท ำสรุปผลกำร

จัดซื้อจัดจ้ำงเป็นรำยเดือน 

 

1. วิทยำลัยกำรจัดกำร 

ได้จัดท ำสรุปผลกำร

จัดซื้อจัดจ้ำงหรือจัดหำ

พัสดุและควรรำยงำน

เป็นรำยเดือน 

2. ประกำศมหำวิทยำลัย

พะเยำ เรื่องมำตรำกำร

ส่งเสริมควำมโปร่งใส

กำรจัดซื้อจัดจ้ำง พ.ศ.

2562 

รำยงำนสรุปผลกำร

จัดซื้อจัดจ้ำงเป็นรำย

เดือนเผยแพร่บน

เว็บไซต์ของวิทยำลัย

กำรจัดกำร 

 

งำนบริหำร 

I12 หน่วยงำนของท่ำน เปิดโอกำสให้

ท่ำน มีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบ

กำรใช้จ่ำยงบประมำณ ตำม

ประเด็นดังต่อไปน้ี มำกน้อย

เพียงใด 

- สอบถำม 

- ทักท้วง 

- ร้องเรียน 

    

 การใช้อ านาจ     

I13 ผู้บังคับบัญชำของท่ำน 

มอบหมำยงำนแกท่่ำนอย่ำงเป็น

ธรรม มำกน้อยเพียงใด 

 วิทยำลัยกำรจัดกำร มี

แบบประเมินผลกำร

ปฏิบัติงำนของผู้บริหำร

อย่ำงชัดเจน 

ผลกำรประเมิน

ผูบ้ริหำรอยู่ในรำยงำน

ประกันคุณภำพและ

เผยแพร่ผำ่นที่ประชุม

คณะกรรมกำรประจ ำ 

หัวหน้ำ

ส ำนักงำน 

I14 ท่ำนได้รับกำรประเมินผลกำร

ปฏิบัติงำน ตำมระดับคุณภำพ

ของผลงำน มำกน้อยเพียงใด 
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จัดท ำโดย งำนแผนงำน วิทยำลัยกำรจัดกำร 
 

ล าดับ รายละเอียด 

หัวข้อประเมิน 

ประเด็นจุดอ่อนที่ 

ต้องแก้ไข 

ประกาศ/แนวทาง/

มาตรการ 

ผลการด าเนินงาน  

ณ วันที่ 17 มีนาคม 

2564 

ผู้รับผิดชอบ 

I15 ผู้บังคับบัญชำของท่ำน มีกำร

คัดเลือกผูเ้ข้ำรับกำรฝึกอบรม 

กำรศึกษำดูงำน หรือกำรให้

ทุนกำรศึกษำ อย่ำงเป็นธรรม 

มำกน้อยเพียงใด 

    

I16 ผู้บังคับบัญชำของท่ำน มีกำรส่ัง

กำรให้ท่ำนท ำธุระส่วนตัวของ

ผู้บังคับบัญชำ มำกน้อยเพียงใด 

    

I17 ผู้บังคับบัญชำของท่ำน มีกำรส่ัง

กำรให้ท่ำนท ำในส่ิงที่ไม่ถูกต้อง

หรือมีควำมเส่ียงต่อกำรทุจริต 

มำกน้อยเพียงใด 

    

I18 กำรบริหำรงำนบุคคลของ

หน่วยงำนของท่ำน มีลักษณะ

ดังต่อไปน้ี มำกน้อย 

เพียงใด 

- ถูกแทรกแซงจำกผูมี้อ ำนำจ 

- มีกำรซื้อขำยต ำแหน่ง 

- เอือ้ประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวก

พ้อง 

    

 การใช้ทรัพย์สินของราชการ     
I19 บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน มี

กำรเอำทรัพย์สินของรำชกำร ไป

เป็นของส่วนตัว หรือน ำไปให้กลุ่ม

หรือพวกพ้อง มำกน้อยเพียงใด 

    

I20 ข้ันตอนกำรขออนุญำตเพื่อยืม

ทรัพย์สินของรำชกำร ไปใช้

ปฏิบัติงำนในหน่วยงำนของท่ำน 

มีควำมสะดวกมำกน้อยเพียงใด 

    

I21 กรณีที่ต้องมีกำรขอยืมทรัพย์สิน

ของรำชกำรไปใช้ปฏิบัติงำน 

บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน มี

กำรขออนุญำตอย่ำงถูกต้อง มำก

น้อยเพียงใด 

    

I22 บุคคลภำยนอกหรือภำคเอกชน 

มีกำรน ำทรัพย์สินของรำชกำรไป

ใช้ โดยไม่ได้ขออนุญำตอย่ำง

ถูกต้อง จำกหน่วยงำนของท่ำน 

มำกน้อยเพียงใด 
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จัดท ำโดย งำนแผนงำน วิทยำลัยกำรจัดกำร 
 

ล าดับ รายละเอียด 

หัวข้อประเมิน 

ประเด็นจุดอ่อนที่ 

ต้องแก้ไข 

ประกาศ/แนวทาง/

มาตรการ 

ผลการด าเนินงาน  

ณ วันที่ 17 มีนาคม 

2564 

ผู้รับผิดชอบ 

I23 ท่ำนรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงำน

ของท่ำน เกี่ยวกับกำรใช้

ทรัพย์สินของรำชกำรที่ถูกต้อง 

มำกน้อยเพียงใด 

    

I24 หน่วยงำนของท่ำน มีกำรก ำกับ

ดูแลและตรวจสอบกำรใช้

ทรัพย์สินของรำชกำร เพื่อ

ป้องกันไม่ให้มีกำรน ำไปใช้

ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวก

พ้อง มำกน้อยเพียงใด 

    

 การแก้ไขปัญหาการทุจริต     
I25 ผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำนของ 

ท่ำน ให้ควำมส ำคัญ กับกำร

ต่อต้ำนกำรทุจริต มำกน้อย

เพียงใด 

    

I26 หน่วยงำนของท่ำน มีกำร

ด ำเนินกำร ดังต่อไปน้ี หรือไม่ 

- ทบทวนนโยบำยหรือมำตรกำร

ป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำนให้

มีประสิทธิภำพ 

- จัดท ำแผนงำนด้ำนกำรป้องกัน

และปรำบปรำมกำรทุจริตของ

หน่วยงำน 

    

I27 ปัญหำกำรทุจริตในหน่วยงำน

ของท่ำน ได้รับกำรแกไ้ข มำก

น้อยเพียงใด 

    

I28 หน่วยงำนของท่ำน มีกำร

ด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี ต่อกำร

ทุจริตในหน่วยงำน มำกน้อย

เพียงใด 

- เฝ้ำระวังกำรทุจริต 

- ตรวจสอบกำรทุจริต 

- ลงโทษทำงวินัย 

    

I29 หน่วยงำนของท่ำน มีกำรน ำผล

กำรตรวจสอบของฝ่ำยตรวจสอบ 

ทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน

ไปปรับปรุงกำรท ำงำน เพื่อ

ป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำน 

มำกน้อยเพียงใด 
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จัดท ำโดย งำนแผนงำน วิทยำลัยกำรจัดกำร 
 

ล าดับ รายละเอียด 

หัวข้อประเมิน 

ประเด็นจุดอ่อนที่ 

ต้องแก้ไข 

ประกาศ/แนวทาง/

มาตรการ 

ผลการด าเนินงาน  

ณ วันที่ 17 มีนาคม 

2564 

ผู้รับผิดชอบ 

I30 หำกท่ำนพบเห็นแนวโน้มกำร

ทุจริตที่จะเกดิข้ึนในหน่วยงำน

ของท่ำน ท่ำนมีควำมคิดเห็นต่อ

ประเด็นดังต่อไปน้ี อย่ำงไร 

- สำมำรถร้องเรียนและส่ง

หลักฐำนได้อย่ำงสะดวก 

- สำมำรถติดตำมผลกำร

ร้องเรียนได้ 

- ม่ันใจว่ำจะมีกำรด ำเนินกำร

อย่ำงตรงไปตรงมำ 

- ม่ันใจว่ำจะปลอดภัยและไม่มี

ผลกระทบต่อตนเอง 
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จัดท ำโดย งำนแผนงำน วิทยำลัยกำรจัดกำร 
 

ผลประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

(External Integrity anf Transparency : EIT) 
ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน ประเด็นจุดอ่อนที่ 

ต้องแก้ไข 

มาตรการ ผลการด าเนินงาน  

ณ วันที่ 17 มีนาคม 

2564 

ผู้รับผิดชอบ 

E1 เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำน

ติดต่อ ปฏิบัติงำน/ให้บริกำรแกท่่ำน 

ตำมประเด็นดังต่อไปน้ี มำกน้อย

เพียงใด 

- โปร่งใสเป็นไปตำมข้ันตอนที่

ก ำหนด 

- โปร่งใสเป็นไปตำมระยะเวลำที่

ก ำหนด 

    

E2 เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำน

ติดต่อ ปฏิบัติงำน/ให้บริกำรแกท่่ำน 

กับผู้มำติดต่ออื่น ๆ อย่ำงเท่ำเทียม

กัน มำกน้อยเพียงใด 

    

E3 เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำน

ติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำร

ด ำเนินกำร/ให้บริกำรแกท่่ำนอย่ำง

ตรงไปตรงมำ ไม่ปิดบังหรือ

บิดเบือนข้อมูล มำกน้อยเพียงใด 

    

E4 ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผำ่นมำ ท่ำนเคย

ถูกเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำน

ติดต่อร้องขอให้จ่ำยหรือให้ส่ิง

ดังต่อไปน้ี เพื่อแลกกับกำร

ปฏิบัติงำน กำรอนุมัติ อนุญำต  

หรือให้บริกำร หรือไม่ 

- เงิน 

- ทรัพย์สิน 

- ประโยชน์อื่น ๆ  ทีอ่ำจค ำนวณเป็น

เงินได้ เช่น กำรลดรำคำ กำรให้ควำม

บันเทิง เป็นต้น 

    

E5 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำร

ด ำเนินงำน โดยค ำนึงถงึประโยชน์

ของประชำชนและส่วนรวมเป็นหลัก 

มำกน้อยเพียงใด 

    

E6 กำรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำนที่

ท่ำนติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปน้ี 

มำกน้อยเพียงใด 

- เข้ำถงึง่ำย ไม่ซับซ้อน 

- มีช่องทำงหลำกหลำย 
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จัดท ำโดย งำนแผนงำน วิทยำลัยกำรจัดกำร 
 

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน ประเด็นจุดอ่อนที่ 

ต้องแก้ไข 

มาตรการ ผลการด าเนินงาน  

ณ วันที่ 17 มีนาคม 

2564 

ผู้รับผิดชอบ 

E7 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำร

เผยแพร่ผลงำนหรือข้อมูลที่

สำธำรณชนควรรับทรำบอย่ำง

ชัดเจน มำกน้อยเพียงใด 

จุดอ่อน  

1. กำรเผยแพร่ผลงำนหรือ

ข้อมูลที่สำธำรณชนควร

รับทรำบอย่ำงชัดเจน

เข้ำใจง่ำยไม่ซับซ้อนมี

หลำยช่องทำง 

กำรแกไ้ข 

1.ได้ด ำเนินปรับปรุง

เว็บไซต์และเพิ่มช่อง

ทำงกำรติดต่อมำกชึน้ 

วิทยำลัยกำรจัดกำร 

ได้ด ำเนินปรับปรุง

เว็บไซต์และเพิ่มช่อง

ทำงกำรติดต่ออย่ำง

ชัดเจน 

วิทยำลัยกำรจัดกำร 

ได้ด ำเนินปรับปรุง

เว็บไซต์และเพิ่มช่อง

ทำงกำรติดต่ออย่ำง

ชัดเจนแล้วเสร็จ 

งำนแผนงำน

และงำน

ประสำนงำน

ประชำสัมพันธ์ 

E8 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีช่องทำง

รับฟัง 

ค ำติชมหรือควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ 

กำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร 

หรือไม่ 

    

E9 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรชีแ้จง

และตอบค ำถำม เม่ือมีข้อกังวล

สงสัยเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนได้

อย่ำงชัดเจน มำกน้อยเพียงใด 

    

E10 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีช่องทำงให้

ผู้มำติดต่อร้องเรียนกำรทุจริตของ

เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน หรือไม่ 

    

E11 เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำน

ติดต่อ มีกำรปรับปรุงคุณภำพกำร

ปฏิบัติงำน/กำรให้บริกำรให้ดีข้ึน 

มำกน้อยเพียงใด 

    

E12 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำร

ปรับปรุงวิธีกำรและข้ันตอนกำร

ด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรให้ดีข้ึน 

มำกน้อยเพียงใด 

    

E13 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรน ำ

เทคโนโลยีมำใช้ในกำรด ำเนินงำน/

กำรให้บริกำร ให้เกิดควำมสะดวก

รวดเร็วมำกข้ึน หรือไม่ 

    

E14 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ เปิดโอกำส

ให้ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย เข้ำไปมีส่วนร่วมใน

กำรปรับปรุงพัฒนำกำรด ำเนินงำน/

กำรให้บริกำรของหน่วยงำนให้ดีข้ึน  

จุดอ่อน  

1. เปิดโอกำสให้

ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ 

หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำร 

วิทยำลัยกำรจัดกำร 

ได้จัดท ำแบบ

ประเมินควำมพึง

พอใจในกำรด ำเนิน 

งำน/กำรให้บริกำร 

วิทยำลัยกำรจัดกำร 

ได้จัดท ำแบบประเมิน

ควำมพึงพอใจในกำร

ด ำเนินงำน/กำร

ให้บริกำรแล้วเสร็จ 

งำนบริหำร 

งำนวิชำกำร

และงำน

ประสำนงำน

ประชำสัมพันธ์ 
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จัดท ำโดย งำนแผนงำน วิทยำลัยกำรจัดกำร 
 

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน ประเด็นจุดอ่อนที่ 

ต้องแก้ไข 

มาตรการ ผลการด าเนินงาน  

ณ วันที่ 17 มีนาคม 

2564 

ผู้รับผิดชอบ 

 มำกน้อยเพียงใด ปรับปรุงพัฒนำกำร

ด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร

ของหน่วยงำนให้ดีข้ึน 

กำรแกไ้ข 

1.แบบประเมินควำมพึง

พอใจในกำรด ำเนินงำน/

กำรให้ 

บริกำร 

เช่น กำรให้บริกำร

นิสิต กำรให้บริกำร

อำคำรสถำนที่  

และเผยแพร่ผำ่น

เว็บไซต์วิทยำลัยกำร

จัดกำร 

 

E15 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำร

ปรับปรุงกำรด ำเนินงำน/กำร

ให้บริกำร ให้มีควำมโปร่งใสมำกข้ึน 

มำกน้อยเพียงใด 
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จัดท ำโดย งำนแผนงำน วิทยำลัยกำรจัดกำร 
 

ผลการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 

Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT) 
ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน ประเด็นจุดอ่อนที่ 

ต้องแก้ไข 

มาตรการ ผลการด าเนิน 

งาน ณ วันที่ 17 

มีนาคม 2564 

ผู้รับผิดชอบ 

 การเปิดเผยข้อมูล 

O1 โครงสร้ำง  วิทยำลัยกำรจัดกำร 

ด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูล

ในระบบสำรสนเทศให้

เป็นปัจจุบันและเปิดเผย

ข้อมูลครบถว้นตำม

เกณฑ์กำรประเมิน

คุณธรรมและควำมโปร่ง

ใส่ (ITA) 

วิทยำลัยกำรจัดกำร 

ด ำเนินกำรจัดท ำ

ข้อมูลในระบบ

สำรสนเทศให้เป็น

ปัจจุบันและเปิดเผย

ข้อมูลครบถว้นตำม

เกณฑ์กำรประเมิน

คุณธรรมและควำม

โปร่งใส่ (ITA) 

งำนแผนงำน 

O2 ข้อมูลผู้บริหำร 

O3 อ ำนำจหน้ำที่ 

O4 แผนยุทธศำสตร์หรือแผนพัฒนำหน่วยงำน 

O5 ข้อมูลกำรติดต่อ 

O6 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

O7 ข่ำวประชำสัมพันธ์ 

O8 Q&A 

O9 Social Network 

O10 แผนด ำเนินงำนประจ ำปี 

O11 รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำน

ประจ ำป ีรอบ 6 เดือน 

O12 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำป ี

O13 คู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 

O14 คู่มือหรือมำตรฐำนกำรให้บริกำร 

O15 ข้อมูลเชิงสถิติกำรให้บริกำร 

O16 รำยงำนผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจกำร

ให้บริกำร 

O17 E–Service 

O18 แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำป ี

O19 รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรใช้จ่ำย

งบประมำณประจ ำป ีรอบ 6 เดือน 

O20 รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำป ี

O21 แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือแผนกำรจัดหำพัสดุ 

O22 ประกำศต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือ

กำรจัดหำพัสดุ 

O23 สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ

รำยเดือน 

O24 รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำ

พัสดุประจ ำปี 

O25 นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

O26 กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำร

ทรัพยำกรบุคคล 

O27 หลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกร

บุคคล 
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จัดท ำโดย งำนแผนงำน วิทยำลัยกำรจัดกำร 
 

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน ประเด็นจุดอ่อน

ทีต้่องแก้ไข 

มาตรการ ผลการด าเนิน 

งาน ณ วันที่ 17 

มีนาคม 2564 

ผู้รับผิดชอบ 

O28 รำยงำนผลกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกร

บุคคลประจ ำปี 
    

O29 แนวปฏิบัติกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำร

ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

O30 ช่องทำงแจ้งเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและ

ประพฤติมิชอบประจ ำป ี

O32 ช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็น 

O33 กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม 

 กำรป้องกันกำรทุจริต 

O34 เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร  วิทยำลัยกำรจัดกำร 

บริหำรงำนด้วย

คุณธรรมควำมโปร่งใส 

ตำมหลักธรรมำภิบำล

และได้ด ำเนินกำรจัดท ำ

ข้อมูลในระบบ

สำรสนเทศให้เป็น

ปัจจุบันและเปิดเผย

ข้อมูลครบถว้นตำม

เกณฑ์กำรประเมิน

คุณธรรมและควำมโปร่ง

ใส่ (ITA) 

วิทยำลัยกำรจัดกำร 

บริหำรงำนด้วย

คุณธรรมควำม

โปร่งใส ตำมหลัก

ธรรมำภิบำลและได้

ด ำเนินกำรจัดท ำ

ข้อมูลในระบบ

สำรสนเทศให้เป็น

ปัจจุบันและเปิดเผย

ข้อมูลครบถว้นตำม

เกณฑ์กำรประเมิน

คุณธรรมและควำม

โปร่งใส่ (ITA) 

งำนแผนงำน 

O35 กำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำร 

O36 กำรประเมินควำมเส่ียงกำรทุจริตประจ ำปี 

O37 กำรด ำเนินกำรเพื่อจัดกำรควำมเส่ียงกำร

ทุจริต 

O38 กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร 

O39 แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 

O40 รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินกำร

ป้องกันกำรทุจริต รอบ 6 เดือน 

O41 รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรป้องกันกำรทุจริต

ประจ ำป ี

O42 มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส

ภำยในหน่วยงำน 

O43 กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรส่งเสริม

คุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน 

 


