
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส
และป�องกันการทุจริตในการดําเนินงาน

 

วิทยาลัยการศึกษา ป� พ.ศ. 2563



คํานํา 

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นถึงความสําคัญเรื่องการสงเสริมคุณธรรมความ

โปรงใสและปองกันการทุจริตในการดําเนินงาน จึงควรสรางความตระหนัก ปลูกฝงคานิยมดาน

คุณธรรมและความโปรงใส ใหแกบุคลากร ผูมีสวนไดสวนเสีย โดยวิทยาลัยการศึกษาไดดําเนินการ

วิเคราะหขอมูล ตามประเด็นตาง ๆ จากการดําเนินงานของวิทยาลัยการศึกษา ในป พ.ศ. 2563  

เพื่อนํามาหาแนวทางในการพัฒนาการดําเนนิงานของวทิยาลัยการศกึษา  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมินคุณธรรมความโปรงใสในการดําเนินงานของวิทยาลัยการศึกษา ในป พ.ศ. 

2563 ได 87.41 คะแนน ระดับผลการประเมนิ A โดยมคีะแนนตามรายตัวช้ีวัด ดังนี้ 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากรูปจะเห็นไดวาการใชงบประมาณ การใชทรัพยสินของราชการ การแกไขปญหา

การทุจริต ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทํางาน ไดคะแนนตํ่ากวา 

85 คะแนน 



ผลประเมนิการรับรูของผูมสีวนไดสวนเสียภายใน  

(Internal Integrity and Transparency : IIT) 

 

ลําดับ รายละเอียด 

หัวขอประเมิน 

ประเด็นจุดออนที่

ตองแกไข 

มาตราการ ผูรับผดิชอบ 

 การปฏบิัตหินาที่    

I1 บุ ค ล า ก ร ใ น ห น ว ย ง า น ข อ ง ท า น 

ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกผูมาติดตอ 

ตามประ เ ด็น ดั งต อ ไป น้ีมากนอย

เพยีงใด 

- โปรงใสเปนไปตามขัน้ตอนท่ีกําหนด 

- โปร ง ใสเปน ไปตามระยะ เวลา ท่ี

กําหนด 

- วทิยาลัยการศึกษาได 

กําหนดขั้นตอนการใหบริการ

หรือการปฏิ บัติ งานอย า ง

ชัดเจน และปฏิบัติตอผูมารับ

บริการตามขั้นตอนอยางเทา

เทียม 

บุคลากรทุก

งาน 

I2 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติ/

ใหบริการแกผูมาติดตอท่ัวๆ ไป กับผู

มาติดตอท่ีรูจักเปนสวนตัวเทาเทียมกัน 

มากนอยเพยีงใด 

   

I3 บุคลากรในหนวยงานของท าน มี

พฤติกรรมในการปฏิ บัติ ง านตาม

ประเด็นดังตอไปน้ี อยางไร 

- มุงผลสําเร็จของงาน 

- ใหความสําคัญกับงานมากกวาธุระ

สวนตัว 

- พรอมรับผดิชอบ หากความผดิพลาด

เกดิจากตนเอง 

   

I4 บุคลกรในหนวยงานของทาน มีการ

เรียกรับสิ่งดังตอไปน้ี จากผูมาติดตอ 

เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ 

อนุญาต หรือใหบริการ หรือไม 

- เงนิ 

- ทรัพยสนิ 

- ประโยชนอื่น ๆ ท่ีอาจคํานวณเปน

เงินได เชน การลดราคา การรับความ

บันเทิง เปนตน 

   



ลําดับ รายละเอียด 

หัวขอประเมิน 

ประเด็นจุดออนที่

ตองแกไข 

มาตราการ ผูรับผดิชอบ 

I5 ในชวงเทศกาลหรือวาระสําคัญตาง ๆ 

ตามขนบธรรมเนยีม ประเพณ ีบุคลากร

ในหนวยงานของทาน มีการรับสิ่ ง

ดังตอไปนี้ นอกเหนือจากการรับโดย

ธรรมจรรยา หรือไม 

- เงนิ 

- ทรัพยสนิ 

- ประโยชนอื่น ๆ ท่ีอาจคํานวณเปน

เงินได เชน การลดราคา การรับความ

บันเทิง เปนตน 

   

I6 บุคลากรในหนวยงานของทาน มกีารให

สิ่งดังตอไปนี้ แกบุคคลภายนอกหรือ

ภาคเอกชน เพื่อสรางความสัมพันธท่ีดี

และคาดหวังใหมีการตอบแทนใน

อนาคต หรือไม 

- เงนิ 

- ทรัพยสนิ 

- ประโยชนอื่น ๆ ท่ีอาจคํานวณเปน

เงินได เชน การลดราคา การรับความ

บันเทิง เปนตน 

   

 การใชงบประมาณ    

I7 ท า น รู เ กี่ ย ว กั บ แ ผ น ก า ร ใ ช จ า ย

งบประมาณประจําปของหนวยงานของ

ทาน มากนอยเพยีงใด 

1 .  ก า ร เ ผ ย แ พ ร

เกี่ ยวกับการใชจ าย

งบประมาณรายจาย

ประจําป 

2. การมีสวนรวมของ

บุคลากรภายในในการ

ตรวจสอบการใชจาย

งบประมาณ 

วิทยา ลัยฯ ได ดํ า เนินการ

เ ผ ยแ พร แ ผนก าร ใ ช จ า ย

งบประมาณในหลากหลาย

ชองทาง 

งานบริหาร 

     

     

     



ลําดับ รายละเอียด 

หัวขอประเมิน 

ประเด็นจุดออนที่

ตองแกไข 

มาตราการ ผูรับผดิชอบ 

I8 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ 

โดยคํานึงถึงประเด็นดังตอไปนี้ มาก

นอยเพยีงใด 

- คุมคา 

- ไ ม บิ ด เ บื อ น วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ข อ ง

งบประมาณท่ีตัง้ไว 

   

I9 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ

เพื่อประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวก

พอง มากนอยเพยีงใด 

   

I10 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการ

เบิกจายเงินท่ีเปนเท็จ เชน คาทํางาน

ลวงเวลา คา วัสดุอุปกรณ หรือคา

เดนิทาง ฯลฯ มากนอยเพยีงใด 

   

I11 หนวยงานของทาน มกีารจัดซื้อจัดจาง/

การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุ

ในลักษณะดังตอไปน้ี มากนอยเพยีงใด 

- โปรงใส ตรวจสอบได 

- เอื้อประโยชนใหผูประกอบการราย

ใดรายหน่ึง 

 

   

I12 หนวยงานของทาน เปดโอกาสใหทาน มี

สวนรวมในการตรวจสอบการใชจาย

งบประมาณ ตามประเด็นดังตอไปนี้ มาก

นอยเพยีงใด 

- สอบถาม 

- ทักทวง 

- รองเรียน 

   

     

     

     

     



ลําดับ รายละเอียด 

หัวขอประเมิน 

ประเด็นจุดออนที่

ตองแกไข 

มาตราการ ผูรับผดิชอบ 

 การใชอํานาจ    

I13 ผูบังคับบัญชาของทาน มอบหมายงาน

แกท านอย าง เปนธรรม มากนอย

เพยีงใด 

- วิทยาลัยฯ มีแบบประเมินผล

การปฏิบัติงานของผูบริหาร

อยางชัดเจน 

งานบริหาร 

I14 ท า น ไ ด รั บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร

ปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของ

ผลงาน มากนอยเพยีงใด 

   

I15 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผู

เขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือ

การใหทุนการศึกษาอยางเปนธรรม มาก

นอยเพยีงใด 

   

I16 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการส่ังการให

ทานทําธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชา 

มากนอยเพยีงใด 

   

I17 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการส่ังการให

ทานทําในสิ่งท่ีไมถูกตองหรือมีความ

เสี่ยงตอการทุจริต มากนอยเพยีงใด 

   

I18 การบริหารงานบุคคลของหนวยงาน

ของทาน มลัีกษณะดังตอไปน้ี มากนอย

เพยีงใด 

- ถูกแทรกแซงจากผูมอํีานาจ 

- มกีารซื้อขายตําแหนง 

- เอื้อประโยชนใหกลุมหรือพวกพอง 

   

 การใชทรัพยสนิของราชการ    

I19 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการ

เอาทรัพยสินของราชการไปเปนของ

สวนตัว หรือนําไปใหกลุมหรือพวกพอง 

มากนอยเพยีงใด 

วทิยาลัยยังขาดขัน้ตอน

การขออนุญาตการใช

ทรัพยสนิ 

วทิยาลัยจัดทําขัน้ตอนการยืม

ทรัพยสิน และเผยแพรใน

ระบบสารสนเทศใหบุคลากร

ทราบ 

 

I20 ขั้ น ต อ น ก า ร ข อ อ นุ ญ า ต เ พื่ อ ยื ม

ทรัพยสินของราชการไปใชปฏิบัติงาน

ในหนวยงานของทาน มีความสะดวก 

มากนอยเพยีงใด 

   



ลําดับ รายละเอียด 

หัวขอประเมิน 

ประเด็นจุดออนที่

ตองแกไข 

มาตราการ ผูรับผดิชอบ 

I21 กรณีท่ีตองมีการขอยืมทรัพยสินของ

ราชการไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรใน

หนวยงานของทาน มีการขออนุญาต

อยางถูกตอง มากนอยเพยีงใด 

   

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการ

นําทรัพยสนิของราชการไปใช โดยไมได

ขออนุญาตอยางถกูตอง จากหนวยงาน

ของทาน มากนอยเพยีงใด 

 

   

I23 ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของ

ทาน เกี่ยวกับการใชทรัพยสินของ

ราชการท่ีถูกตอง มากนอยเพยีงใด 

 

   

I24 หนวยงานของทาน มีการกํากับดูแล

และตรวจสอบการใชทรัพยสินของ

ราชการ เพือ่ปองกันไมใหมกีารนําไปใช

ประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง 

มากนอยเพยีงใด 

   

 การแกไขปญหาการทุจรติ    

I25 ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน 

ใหความสําคัญกับการตอตานการ

ทุจริต มากนอยเพยีงใด 

จัดใหมชีองทางเพื่อให

ผูมสีวนไดสวนเสยี

สามารถรองเรียนได

หลากหลายชองทาง 

จัดใหมชีองทางรองเรียนเพิ่ม

มากขึ้น 

งานบริหาร 

I26 หนวยงานของทาน มกีารดําเนินการ 

ดังตอไปน้ี หรือไม 

- ทบทวนนโยบายหรือมาตรการ

ปองกันการทุจริตในหนวยงานใหมี

ประสทิธิภาพ 

- จัดทําแผนงานดานการปองกนัและ

ปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน 

   

I27 ปญหาการทุจริตในหนวยงานของทาน 

ไดรับการแกไข มากนอยเพยีงใด 

   

     



ลําดับ รายละเอียด 

หัวขอประเมิน 

ประเด็นจุดออนที่

ตองแกไข 

มาตราการ ผูรับผดิชอบ 

I28 หนวยงานของทาน มกีารดําเนินการ

ดังตอไปน้ี ตอการทุจริตในหนวยงาน 

มากนอยเพยีงใด 

- เฝาระวังการทุจริต 

- ตรวจสอบการทุจริต 

- ลงโทษทางวินัย 

   

I29 หนวยงานของทาน มีการนําผลการ

ตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ท้ัง

ภายในและภายนอกหนวยงาน ไป

ปรับปรุงการทํางาน เพื่อปองกันการ

ทุจริตในหนวยงานมาก นอยเพยีงใด 

   

I30 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตท่ี

เกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมี

ความคิดเห็นตอประเด็นดังตอไปนี้ 

อยางไร 

- สามารถรองเรียนและสงหลักฐานได

อยางสะดวก 

- สามารถติดตามผลการรองเรียนได 

- ม่ันใจวาจะมีการดําเนินการอยาง

ตรงไปตรงมา 

- ม่ั น ใ จ ว า จ ะ ปล อด ภั ยแ ล ะ ไ ม มี

ผลกระทบตอตนเอง 

   

 

  



ผลประเมินการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก  

(External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 
 

ลําดับ รายละเอยีดหัวขอประเมนิ ประเด็น

จุดออนที่ตอง

แกไข 

มาตราการ ผูรับผดิชอบ 

E1 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ 

ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน ตาม

ประเด็นดังตอไปน้ี มากนอยเพยีงใด 

- โปรงใสเปนไปตามขัน้ตอนท่ีกําหนด 

- โปรง ใสเปนไปตามระยะเวลาท่ี

กําหนด 

- บุคลากรมีมาตรฐานการ

ใหบริการตอผูมีสวนได

สวนเสียท้ังภายในและ

ภายนอกอยางเทาเทียม 

งานบริหาร 

E2 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ 

ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน กับผูมา

ติดตออื่น ๆ อยางเทาเทียมกันมาก

นอยเพยีงใด 

   

E3 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ 

ใหขอ มูลเกี่ยวกับการดําเนินการ/

ใหบริการแกทานอยางตรงไปตรงมา 

ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล มากนอย

เพยีงใด 

   

E4 ในระยะเวลา 1 ปท่ีผานมา ทานเคยถูก

เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ

รองขอใหจายหรือใหสิ่งดังตอไปน้ี เพื่อ

แลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ  

อนุญาต หรือใหบริการ หรือไม 

- เงนิ 

- ทรัพยสนิ 

- ประโยชนอื่น ๆ ท่ีอาจคํานวณเปน

เงินได เชน การลดราคา การใหความ

บันเทิง เปนตน 

   

E5 ห น ว ย ง า น ท่ี ท า น ติ ด ต อ  มี ก า ร

ดําเนินงาน โดยคํานึงถึงประโยชนของ

ประชาชนและสวนรวมเปนหลัก มาก

นอยเพยีงใด 

   



ลําดับ รายละเอยีดหัวขอประเมนิ ประเด็น

จุดออนที่ตอง

แกไข 

มาตราการ ผูรับผดิชอบ 

E6 การเผยแพรขอมูลของหนวยงานท่ีทาน

ติดตอ มีลักษณะดังตอไปน้ี มากนอย

เพยีงใด 

- เขาถงึงาย ไมซับซอน 

- มชีองทางหลากหลาย 

จั ด ให มี ช อ ง ทา ง

เพื่อใหผูมีสวนได

ส วนเสียสามารถ

รองเรียนไดหลาก 

หลายชองทาง และ

เขาถงึงาย 

จั ด ใ ห มี ช อ ง ท า งก า ร

เผยแพรขอมูล และแสดง

ความคดิเห็น 

ขอเสนอแนะท่ีเขาถึงงาย

และมีความหลากหลาย 

ไมซับซอน 

งานบริหาร 

E7 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการเผยแพร

ผลงานหรือขอมูลท่ีสาธารณชนควร

รับทราบอยางชัดเจน มากนอยเพยีงใด 

   

E8 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีชองทางรับ

ฟงคําติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การดําเนนิงาน/การใหบริการ หรือไม 

   

E9 หนวยงานท่ีทานติดตอ มกีารช้ีแจงและ

ตอบคําถาม เมื่ อมีขอกั งวลสงสัย

เกี่ยวกับการดําเนินงานไดอยางชัดเจน 

มากนอยเพยีงใด 

   

E10 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีชองทางใหผู

มาติดตอรองเ รียนการทุจ ริตของ

เจาหนาท่ีในหนวยงานหรือไม 

   

E11 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ มี

การปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/

การใหบริการใหดขีึ้นมากนอยเพยีงใด 

1.วทิยาลัยศึกษา 

ควรปรับปรุงการ

ใหบริการตาม 

ขอเสนอแนะของผู

ประเมนิ 

2.ปรับปรุงขั้นตอน

การใหบริการใหดี

ย่ิงขึ้น 

1.นําขอเสนอแนะจากผู

ประเมินฯ มาปรับปรุง

การใหบริการ 

2.จัดทําระบบสารสนเทศ

ในการใหบริการ 

 

E12 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุง

วธีิการและขั้นตอนการดําเนินงาน/การ

ใหบริการดขีึ้น มากนอยเพยีงใด 

   

     

     



ลําดับ รายละเอยีดหัวขอประเมนิ ประเด็น

จุดออนที่ตอง

แกไข 

มาตราการ ผูรับผดิชอบ 

E13 หน วยงาน ท่ีท านติดต อ  มี การนํา

เทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงาน/การ

ใหบริการ ใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว

มากขึ้น หรือไม 

   

E14 หนวยงานท่ีทานติดตอ เปดโอกาสให

ผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมสีวนได

สวนเสีย เขา ไปมีสวนรวมในการ

ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน/การ

ใหบริการของหนวยงานไดดีขึ้น มาก

นอยเพยีงใด 

   

E15 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุง

การดําเนินงาน/การใหบริการ ใหมี

ความโปรงใสมากขึ้น มากนอยเพยีงใด 

   

 

 

 



ผลการประเมินการเปดเผยขอมูลสาธารณะ 

Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT) 

ลําดับ ขอมูล 

ประเด็น

จุดออนที่ตอง

แกไข 

มาตราการ ผูรับผดิชอบ 

การเปดเผยขอมูล 

O1 โครงสราง - ดําเนินการจัดทําขอมูลในระบบ

สารสนเทศใหเปนปจจุบัน พรอม

ท้ังเปดเผยและเผยแพรขอมูลให

ครบถวนตามเกณฑการประเมนิ

คุณธรรมและความโปรงใส (ITA) 

งานบริหาร 

O2 ขอมูลผูบริหาร 

O3 อํานาจหนาท่ี 

O4 แผนยุทธศาสตรหรือ

แผนพัฒนาหนวยงาน 

O5 ขอมูลการติดตอ 

O6 กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

O7 ขาวประชาสัมพันธ 

O8 Q&A 

O9 Social Network 

O10 แผนดําเนินงานประจําป 

O11 รายงานการกํากับตดิตาม

การดําเนนิงานประจาํป 

รอบ 6 เดอืน 

O12 รายงานผลการดําเนนิงาน

ประจําป 

O13 คูมอืหรือมาตรฐานการ

ปฏบัิติงาน 

O14 คูมอืมาตรฐานการ

ใหบริการ 

O15 ขอมูลเชิงสถติิการ

ใหบริการ 

O16 รายงานผลการสํารวจ

ความพงึพอใจการ

ใหบริการ 

O17 E-Service 

O18 แผนการใชจายงบประมาณ

ประจําป 

   

 



 

 

ลําดับ ขอมูล 

ประเด็น

จุดออนที่ตอง

แกไข 

มาตราการ ผูรับผดิชอบ 

O19 รายงานการกํากับตดิตาม

การใชจายงบประมาณ 

รอบ 6 เดอืน 

   

O20 รายงานผลการใชจาย

งบประมาณ ประจําป 

O21 แผนการจัดซื้อจัดจางหรือ

แผนการจัดหาพัสดุ 

O22 ประกาศตาง ๆ เกี่ยวกับ

การจัดซื้อจัดจางหรือการ

จัดหาพัสดุ 

O23 สรุปผลการจดัซื้อจัดจาง

หรือการจัดหาพัสดุราย

เดอืน 

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัด

จางหรือการจัดหาพัสดุ

ประจําป 

O25 นโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

O26 การดําเนนิการตามนโยบาย

การบริหารทรัพยากร

บุคคล 

O27 หลักเกณฑการบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

O28 รายงานผลการบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประจําป 

O29 แนวปฏบัิตกิารจัดการเร่ือง

รองเรียนการทุจริตและ

ประพฤติมชิอบ 



ลําดับ ขอมูล 

ประเด็น

จุดออนที่ตอง

แกไข 

มาตราการ ผูรับผดิชอบ 

30 ชองทางแจงเร่ืองรองเรียน

การทุจริตและประพฤตมิิ

ชอบ 

   

O31 ขอมูลเชิงสถติิเร่ือง

รองเรียนการทุจริตและ

ประพฤติมชิอบ 

   

O32 ชองทางการรับฟงความ

คดิเห็น 

   

O33 การเปดโอกาสใหเกดิการมี

สวนรวม 

   

การปองกันการทุจรติ 

O34 เจตจํานงสุจริตของ

ผูบริหาร 

- วทิยาลัยฯ บริหารงานดวยความ

ซื่อสัตยสุจริต พรอมยึดม่ันใน

หลักคุณธรรมจริยธรรมตามหลัก

ธรรมา 

ภิบาล 

 

O35 การมสีวนรวมของผูบริหาร 

O36 การประเมนิความเสี่ยงการ

ทุจริต ประจําป 

O37 การดําเนนิการเพื่อจัดการ

ความเสี่ยงการทุจริต 

O38 การเสริมสรางวัฒนธรรม

องคกร 

O39 แผนปฏบัิติการปองกันการ

ทุจริต ประจําป 

O40 รายงานการกํากับตดิตาม

การดําเนนิการปองกันการ

ทุจริต รอบ 6 เดอืน 

O41 รายงานผลการดําเนนิการ

ปองกัน การทุจริตประจําป 

O42 มาตรการสงเสริมคุณธรรม

และความโปรงใสใน

หนวยงาน 

O43 การดําเนนิการตาม

มาตรการสงเสริมคุณธรรม

และความโปรงใสใน

หนวยงาน 



 


