
ผลการดําเนินงานตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมความโปร่งใสและป�องกันการทุจริต

 

วิทยาลัยการศึกษา ประจําป� 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 

ประเด็นจุดออนที่ตอง

แกไข 

มาตราการ ผลการดําเนนิการ ผูรับผดิชอบ 

 การปฏบิัตหินาที่     

I1 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิ บัติงาน/

ใหบริการแกผูมาติดตอ ตามประเด็นดังตอไปนี้

มากนอยเพยีงใด 

- โปรงใสเปนไปตามขัน้ตอนท่ีกําหนด 

- โปรงใสเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

- วทิยาลัยการศึกษาได 

กํ า ห น ด ขั้ น ต อ น ก า ร

ใหบริการหรือ 

การปฏิบัติงานอยางชัดเจน 

และ 

ปฏบัิติตอผูมารับบริการตาม 

ขัน้ตอนอยางเทาเทียม 

1. มคีูมอืการปฏบัิติงาน 

2. มคีูมอืการใหบริการ 

บุคลากรทุก

งาน 

I2 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติ/ใหบริการ

แกผูมาติดตอท่ัวๆ ไป กับผูมาติดตอท่ีรูจักเปน

สวนตัวเทาเทียมกัน มากนอยเพยีงใด 

    

I3 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมใน

การปฏบัิติงานตามประเด็นดังตอไปน้ี อยางไร 

- มุงผลสําเร็จของงาน 

- ใหความสําคัญกบังานมากกวาธุระสวนตัว 

- พรอมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจาก

ตนเอง 

    



ลําดับ รายละเอียด 

หัวขอประเมิน 

ประเด็นจุดออนที่ตอง

แกไข 

มาตราการ ผลการดําเนนิการ ผูรับผดิชอบ 

I4 บุคลกรในหนวยงานของทาน มีการเรียกรับสิ่ง

ดังตอไปนี้  จากผูมาติดตอ เพื่อแลกกับการ

ปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ 

หรือไม 

- เงนิ 

- ทรัพยสนิ 

- ประโยชนอื่น ๆ ท่ีอาจคํานวณเปนเงินได เชน 

การลดราคา การรับความบันเทิง เปนตน 

    

I5 ในชวงเทศกาลหรือวาระสําคัญตาง ๆ ตาม

ขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในหนวยงาน

ของทาน มีการรับสิ่งดังตอไปนี้ นอกเหนือจาก

การรับโดยธรรมจรรยา หรือไม 

- เงนิ 

- ทรัพยสนิ 

- ประโยชนอื่น ๆ ท่ีอาจคํานวณเปนเงินได เชน 

การลดราคา การรับความบันเทิง เปนตน 

 

    

      

      



ลําดับ รายละเอียด 

หัวขอประเมิน 

ประเด็นจุดออนที่ตอง

แกไข 

มาตราการ ผลการดําเนนิการ ผูรับผดิชอบ 

I6 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการใหสิ่ ง

ดังตอไปนี้ แกบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน 

เพื่อสรางความสัมพันธท่ีดีและคาดหวังใหมีการ

ตอบแทนในอนาคต หรือไม 

- เงนิ 

- ทรัพยสนิ 

- ประโยชนอื่น ๆ ท่ีอาจคํานวณเปนเงินได เชน 

การลดราคา การรับความบันเทิง เปนตน 

    

 การใชงบประมาณ     

I7 ทานรู เกี่ ยวกับแผนการใชจ ายงบประมาณ

ประจําปของหนวยงานของทาน มากนอยเพยีงใด 

1. การเผยแพรเกี่ยวกับ

การใชจ ายงบประมาณ

รายจายประจําป 

2 .  ก า รมี ส วนร วมของ

บุคลากรภายในในการ

ตรว จ ส อบก า ร ใ ช จ า ย

งบประมาณ 

วิทยาลัยฯ ได ดําเนินการ

เผยแพรแผนการใช จ าย

งบประมาณในหลากหลาย

ชองทาง 

วิ ทยา ลัย ได ดํ า เนิ นการ เผยแ พร

งบประมาณรายจายประจําปโดยผาน

ทางระบบสารสนเทศให บุคลากร

ภายในรวมกันตราจสอบ 

งานบริหาร 

I8 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ โดย

คํานึงถงึประเด็นดังตอไปน้ี มากนอยเพยีงใด 

- คุมคา 

- ไมบิดเบือนวัตถุประสงคของงบประมาณท่ีต้ังไว 

    



ลําดับ รายละเอียด 

หัวขอประเมิน 

ประเด็นจุดออนที่ตอง

แกไข 

มาตราการ ผลการดําเนนิการ ผูรับผิดชอบ 

I9 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพื่อ

ประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอย

เพยีงใด 

    

I10 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงิน

ท่ี เปนเท็จ เชน คาทํางานลวงเวลา คา วัสดุ

อุปกรณ หรือคาเดนิทาง ฯลฯ มากนอยเพยีงใด 

    

I11 หนวยงานของทาน มีการจัดซื้อจัดจาง/การจัดหา

พัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังตอไปนี้ 

มากนอยเพยีงใด 

- โปรงใส ตรวจสอบได 

- เอื้อประโยชนใหผูประกอบการรายใดรายหน่ึง 

 

    

I12 หนวยงานของทาน เปดโอกาสใหทาน มีสวนรวมใน

การตรวจสอบการใชจายงบประมาณ ตามประเด็น

ดังตอไปน้ี มากนอยเพยีงใด 

- สอบถาม 

- ทักทวง 

- รองเรียน 

    

      

      



ลําดับ รายละเอียด 

หัวขอประเมิน 

ประเด็นจุดออนที่ตอง

แกไข 

มาตราการ ผลการดําเนนิการ ผูรับผดิชอบ 

 การใชอํานาจ     

I13 ผูบังคับบัญชาของทาน มอบหมายงานแกทาน

อยางเปนธรรม มากนอยเพยีงใด 

- วทิยาลัยฯ มแีบบประเมินผล

การปฏิบัติงานของผูบริหาร

อยางชัดเจน 

ผูบริหารของวิทยาลัยฯ ไดรับการ

ประเมินการปฎิบัติงานในดานตางๆ 

เชนดานการใชอํานาจ ดานธรรมภิ

บาล ในทุกๆ ป   

งานบริหาร 

I14 ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตาม

ระดับคุณภาพของผลงาน มากนอยเพยีงใด 

    

I15 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการ

ฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา

อยางเปนธรรม มากนอยเพยีงใด 

    

I16 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการส่ังการใหทานทํา

ธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชา มากนอยเพยีงใด 

    

I17 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการส่ังการใหทานทําใน

สิ่งท่ีไมถูกตองหรือมีความเสี่ยงตอการทุจริต 

มากนอยเพยีงใด 

    

I18 การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของทาน มี

ลักษณะดังตอไปน้ี มากนอยเพยีงใด 

- ถูกแทรกแซงจากผูมอํีานาจ 

- มกีารซื้อขายตําแหนง 

- เอื้อประโยชนใหกลุมหรือพวกพอง 

    



ลําดับ รายละเอียด 

หัวขอประเมิน 

ประเด็นจุดออนที่ตอง

แกไข 

มาตราการ ผลการดําเนนิการ ผูรับผดิชอบ 

 การใชทรัพยสนิของราชการ     

I19 บุคลากรในหนวยงานของทาน มกีารเอาทรัพยสนิ

ของราชการไปเปนของสวนตัว หรือนําไปใหกลุม

หรือพวกพอง มากนอยเพยีงใด 

วิทยาลัยยังขาดขั้นตอน

การขออ นุญาตการ ใช

ทรัพยสนิ 

วิทยาลัยจัดทําขั้นตอนการ

ยืมทรัพยสิน และเผยแพรใน

ระบบสารสนเทศใหบุคลากร

ทราบ 

วิทยาลัยฯ มีคูมือ ขั้นตอนในการยืม

ท รัพยสิ นฯ  และมี ระบบยืม-คื น

ครุภัณฑ (อยูระหวางพัฒนาระบบ) 

 

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของ

ราชการไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน มี

ความสะดวก มากนอยเพยีงใด 

    

I21 กรณท่ีีตองมกีารขอยมืทรัพยสนิของราชการไปใช

ปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการ

ขออนุญาตอยางถูกตอง มากนอยเพยีงใด 

    

I22 บุคคลภายนอกห รือภาค เอกชน มีการ นํา

ทรัพยสินของราชการไปใช โดยไมไดขออนุญาต

อยางถูกตอง จากหนวยงานของทาน มากนอย

เพยีงใด 

 

    

I23 ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เกี่ยวกับ

การใชทรัพยสินของราชการท่ีถูกตอง มากนอย

เพยีงใด 

 

    



ลําดับ รายละเอียด 

หัวขอประเมิน 

ประเด็นจุดออนที่ตอง

แกไข 

มาตราการ ผลการดําเนนิการ ผูรับผิดชอบ 

I24 หน วยงานของท าน  มี การกํ ากั บ ดูแลและ

ตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ เพื่อ

ปองกันไมใหมีการนําไปใชประโยชนสวนตัว กลุม 

หรือพวกพอง มากนอยเพยีงใด 

    

 การแกไขปญหาการทุจรติ     

I25 ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ให

ความสําคัญกับการตอตานการทุจริต มากนอย

เพยีงใด 

จัดใหมชีองทางเพื่อใหผูมี

สวนไดสวนเสยีสามารถ

รองเรียนไดหลากหลาย

ชองทาง 

จัดใหมชีองทางรองเรียนเพิ่ม

มากขึ้น 

วทิยาลัยจัดใหมชีองทางเพื่อใหผูมี

สวนไดสวนเสยีสามารถรองเรียนได 

ดังน้ี 

1. สายดวนคณบดี 

2. ชองทางถาม-ตอบ 

3. ขอเสนอแนะ-รองเรียน 

4. คําถามท่ีพบบอย 

5. กลองรับความคดิเห็น 

งานบริหาร 

I26 หนวยงานของทาน มกีารดําเนินการ ดังตอไปน้ี 

หรือไม 

- ทบทวนนโยบายหรือมาตรการปองกันการ

ทุจริตในหนวยงานใหมปีระสทิธิภาพ 

- จัดทําแผนงานดานการปองกนัและปราบปราม

การทุจริตของหนวยงาน 

    

I27 ปญหาการทุจริตในหนวยงานของทาน ไดรับการ

แกไข มากนอยเพยีงใด 

    



ลําดับ รายละเอียด 

หัวขอประเมิน 

ประเด็นจุดออนที่ตอง

แกไข 

มาตราการ ผลการดําเนนิการ ผูรับผดิชอบ 

I28 หนวยงานของทาน มกีารดําเนินการดังตอไปน้ี 

ตอการทุจริตในหนวยงาน มากนอยเพยีงใด 

- เฝาระวังการทุจริต 

- ตรวจสอบการทุจริต 

- ลงโทษทางวินัย 

    

I29 หนวยงานของทาน มีการนําผลการตรวจสอบ

ของฝายตรวจสอบ ท้ังภายในและภายนอก

หนวยงาน ไปปรับปรุงการทํางาน เพื่อปองกัน

การทุจริตในหนวยงานมาก นอยเพยีงใด 

    

I30 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตท่ีเกิดขึ้นใน

หนวยงานของทาน ทานมคีวามคดิเห็นตอประเด็น

ดังตอไปน้ี อยางไร 

- สามารถรองเรียนและสงหลักฐานไดอยาง

สะดวก 

- สามารถติดตามผลการรองเรียนได 

- ม่ันใจวาจะมกีารดําเนินการอยางตรงไปตรงมา 

- ม่ันใจวาจะปลอดภัยและไมมีผลกระทบตอ

ตนเอง 

    

 

  



ผลประเมินการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 
 

ลําดับ รายละเอยีดหัวขอประเมนิ ประเด็นจุดออนที่ตอง

แกไข 

มาตราการ ผลการดําเนินการ ผูรับผดิชอบ 

E1 เ จ า ห น า ท่ี ข อ ง ห น ว ย ง า น ท่ี ท า น ติ ด ต อ 

ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน ตามประเด็น

ดังตอไปน้ี มากนอยเพยีงใด 

- โปรงใสเปนไปตามขัน้ตอนท่ีกําหนด 

- โปรงใสเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

- บุคลากรมีมาตรฐานการ

ใหบริการตอผูมีส วนได

ส วน เสีย ท้ั งภายในและ

ภายนอกอยางเทาเทียม 

มีชองทางการประ เมิน

ความพึงพอใจในการรับ

บริการหรือการปฏบัิตงิาน 

งานบริหาร 

E2 เ จ า ห น า ท่ี ข อ ง ห น ว ย ง า น ท่ี ท า น ติ ด ต อ 

ปฏบัิติงาน/ใหบริการแกทาน กับผูมาติดตออื่น 

ๆ อยางเทาเทียมกันมากนอยเพยีงใด 

    

E3 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ ใหขอมูล

เกี่ยวกับการดําเนินการ/ใหบริการแกทาน

อยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือน

ขอมูล มากนอยเพยีงใด 

    

E4 ในระยะ เวลา 1 ป ท่ีผ านมา ท าน เคยถูก

เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอรองขอให

จายหรือใหสิ่งดังตอไปนี้ เพื่อแลกกับการ

ปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ 

หรือไม 

- เงนิ 

- ทรัพยสนิ 

    



ลําดับ รายละเอยีดหัวขอประเมนิ ประเด็นจุดออนที่ตอง

แกไข 

มาตราการ ผลการดําเนินการ ผูรับผดิชอบ 

- ประโยชนอื่น ๆ ท่ีอาจคํานวณเปนเงนิได เชน 

การลดราคา การใหความบันเทิง เปนตน 

E5 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการดําเนินงาน โดย

คํานึงถึงประโยชนของประชาชนและสวนรวม

เปนหลัก มากนอยเพยีงใด 

    

E6 การเผยแพรขอมูลของหนวยงานท่ีทานติดตอ 

มลัีกษณะดังตอไปน้ี มากนอยเพยีงใด 

- เขาถงึงาย ไมซับซอน 

- มชีองทางหลากหลาย 

จัดใหมีชองทางเพื่อใหผูมีสวน

ไดสวนเสียสามารถรองเรียน

ไดหลากหลายชองทาง และ

เขาถงึงาย 

จั ด ใ ห มี ช อ ง ท า ง ก า ร

เผยแพรขอมูล และแสดง

ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ

ท่ีเขาถึงงายและมีความ

หลากหลาย ไมซับซอน 

วทิยาลัยจัดใหมชีองทาง

การเผยแพรขอมูล และ

แสดงความคดิเห็น 

ขอเสนอแนะ ดังน้ี 

1. สายดวนคณบดี 

2. ชองทางถาม-ตอบ 

3. ขอเสนอแนะ-รองเรียน 

4. คําถามท่ีพบบอย 

5. Facebook 

6. YouTube 

งานบริหาร 

E7 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการเผยแพรผลงาน

หรือขอมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบอยาง

ชัดเจน มากนอยเพยีงใด 

    

E8 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีชองทางรับฟงคําติ

ชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน/

การใหบริการ หรือไม 

    



ลําดับ รายละเอยีดหัวขอประเมนิ ประเด็นจุดออนที่ตอง

แกไข 

มาตราการ ผลการดําเนินการ ผูรับผดิชอบ 

E9 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการช้ีแจงและตอบ

คําถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัยเกี่ยวกับการ

ดําเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพยีงใด 

    

E10 หนวยงานท่ีทานติดตอ มชีองทางใหผูมาติดตอ

รองเรียนการทุจริตของเจาหนาท่ีในหนวยงาน

หรือไม 

    

E11 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ มีการ

ป รับป รุ ง คุ ณ ภา พก า รปฏิ บั ติ ง าน /การ

ใหบริการใหดขีึ้นมากนอยเพยีงใด 

1.วิทยาลัยฯ ควรปรับปรุงการ

ใหบริการตามขอเสนอแนะ

ของผูประเมนิ 

2 . ป รั บ ป รุ ง ขั้ น ต อ น ก า ร

ใหบริการใหดย่ิีงขึ้น 

 

1. นําขอเสนอแนะจากผู

ประเมินฯ มาปรับปรุงการ

ใหบริการ 

2.จัดทําระบบสารสนเทศ

ในการใหบริการ 

1.มีชองทางการประเมิน

ความพึงพอใจในการรับ

บริการหรือการปฏบัิตงิาน 

2.มีระบบสารสนเทศใน

การใหบริการใหเกิดความ

สะดวกรวดเร็วย่ิงขึ้น 

 

E12 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการ

และขั้นตอนการดําเนินงาน/การใหบริการดีขึ้น 

มากนอยเพยีงใด 

    

E13 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการนําเทคโนโลยีมา

ใชในการดําเนินงาน/การใหบริการ ใหเกิด

ความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม 

    

E14 หน วยงาน ท่ีท านติ ดต อ  เป ด โ อกาส ให

ผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวน

เสี ย  เ ข า ไ ปมี ส วนร วม ในการป รับ ป รุ ง

    



ลําดับ รายละเอยีดหัวขอประเมนิ ประเด็นจุดออนที่ตอง

แกไข 

มาตราการ ผลการดําเนินการ ผูรับผดิชอบ 

พัฒนาการดําเนินงาน/การใหบริการของ

หนวยงานไดดขีึ้น มากนอยเพยีงใด 

E15 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงการ

ดําเนินงาน/การใหบริการ ใหมีความโปรงใส

มากขึ้น มากนอยเพยีงใด 

    

 

 

 



ผลการประเมินการเปดเผยขอมูลสาธารณะ 

Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT) 

ลําดับ ขอมูล 

ประเด็น

จุดออนที่

ตองแกไข 

มาตราการ ผลการดําเนนิการ ผูรับผดิชอบ 

การเปดเผยขอมูล 

O1 โครงสราง - ดําเนินการจัดทําขอมูล

ในระบบสารสนเทศให

เปนปจจุบัน พรอมท้ัง

เปดเผยและเผยแพร

ขอมูลใหครบถวนตาม

เกณฑการประเมนิ

คุณธรรมและความ

โปรงใส (ITA) 

วทิยาลัยฯ มขีอมูลตาม

เกณฑการประเมนิ

คุณธรรมและความ

โปรงใส (ITA) อยาง

ครบถวน 

งานบริหาร 

O2 ขอมูลผูบริหาร 

O3 อํานาจหนาท่ี 

O4 แผนยุทธศาสตร

หรือแผนพัฒนา

หนวยงาน 

O5 ขอมูลการติดตอ 

O6 กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

O7 ขาวประชาสัมพันธ 

O8 Q&A 

O9 Social Network 

O10 แผนดําเนินงาน

ประจําป 

O11 รายงานการกํากับ

ติดตามการ

ดําเนนิงานประจําป 

รอบ 6 เดอืน 

O12 รายงานผลการ

ดําเนนิงานประจําป 

O13 คูมอืหรือมาตรฐาน

การปฏบัิตงิาน 

O14 คูมอืมาตรฐานการ

ใหบริการ 

O15 ขอมูลเชิงสถติิการ

ใหบริการ 

O16 รายงานผลการ

สํารวจความพงึ

พอใจการใหบริการ 

O17 E-Service 



ลําดับ ขอมูล 

ประเด็น

จุดออนที่

ตองแกไข 

มาตราการ ผลการดําเนนิการ ผูรับผดิชอบ 

O18 แผนการใชจาย

งบประมาณ

ประจําป 

    

O19 รายงานการกํากับ

ติดตามการใชจาย

งบประมาณ รอบ 6 

เดอืน 

O20 รายงานผลการใช

จายงบประมาณ 

ประจําป 

O21 แผนการจัดซื้อจัด

จางหรือแผนการ

จัดหาพัสดุ 

O22 ประกาศตาง ๆ 

เกี่ยวกับการจัดซื้อ

จัดจางหรือการ

จัดหาพัสดุ 

O23 สรุปผลการจัดซื้อ

จัดจางหรือการ

จัดหาพัสดุราย

เดอืน 

O24 รายงานผลการ

จัดซื้อจัดจางหรือ

การจัดหาพัสดุ

ประจําป 

O25 นโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

O26 การดําเนนิการตาม

นโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

O27 หลักเกณฑการ

บริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 



ลําดับ ขอมูล 

ประเด็น

จุดออนที่

ตองแกไข 

มาตราการ ผลการดําเนนิการ ผูรับผดิชอบ 

O28 รายงานผลการ

บริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล

ประจําป 

    

O29 แนวปฏบัิติการ

จัดการเร่ือง

รองเรียนการทุจริต

และประพฤติมชิอบ 

30 ชองทางแจงเร่ือง

รองเรียนการทุจริต

และประพฤติมชิอบ 

O31 ขอมูลเชิงสถติิเร่ือง

รองเรียนการทุจริต

และประพฤติมชิอบ 

O32 ชองทางการรับฟง

ความคดิเห็น 

O33 การเปดโอกาสให

เกดิการมสีวนรวม 

การปองกันการทุจรติ 

O34 เจตจํานงสุจริตของ

ผูบริหาร 

- วทิยาลัยฯ บริหารงาน

ดวยความซื่อสัตยสุจริต 

พรอมยึดม่ันในหลัก

คุณธรรมจริยธรรมตาม

หลักธรรมา 

ภิบาล 

วทิยาลัยฯ ไดประกาศ

เจตจํานงคสุจริตการ

บริหารงานและ ไดจัดทํา

โครงการ/กจิกรรมเพื่อ

ปองกันการทุจริตดังน้ี 

1. กจิกรรมรณรงคสราง

เสริมความตระหนักในการ

ปฏบัิติอยางสุจริต

คุณธรรมความโปรงใส  

 

 

O35 การมสีวนรวมของ

ผูบริหาร 

O36 การประเมนิความ

เสี่ยงการทุจริต 

ประจําป 

O37 การดําเนนิการเพื่อ

จัดการความเสี่ยง

การทุจริต 

O38 การเสริมสราง

วัฒนธรรมองคกร 



ลําดับ ขอมูล 

ประเด็น

จุดออนที่

ตองแกไข 

มาตราการ ผลการดําเนนิการ ผูรับผดิชอบ 

O39 แผนปฏบัิติการ

ปองกันการทุจริต 

ประจําป 

  2.โครงการสรางความ

ตระหนักในการปฏบัิติงาน

อยางมคีุณธรรมความ

โปรงใส กจิกรรม “อบรม

การทําแผนจัดซื้อจัดจาง

ในโครงการและ การ

เบิกจายโครงการจาก

งบประมาณภายนอก” 

3.โครงการสรางความ

ตระหนักในการปฏบัิติงาน

อยางมคีุณธรรมความ

โปรงใส กจิกรรม “อบรม

การใชระบบ e-Budget” 

4.ครงการสรางความ

ตระหนักในการปฏบัิติงาน

อยางมคีุณธรรมความ

โปรงใส กจิกรรม “สราง

ความตระหนักในการ

ปฏบัิติงานอยางมี

คุณธรรมความโปรงใส” 

5. โครงการสรางความ

ตระหนักในการปฏบัิติงาน

อยางมคีุณธรรมความ

โปรงใส 

 

O40 รายงานการกํากับ

ติดตามการ

ดําเนินการปองกัน

การทุจริต รอบ 6 

เดอืน 

O41 รายงานผลการ

ดําเนินการปองกัน 

การทุจริตประจําป 

O42 มาตรการสงเสริม

คุณธรรมและความ

โปรงใสในหนวยงาน 

O43 การดําเนนิการตาม

มาตรการสงเสริม

คุณธรรมและความ

โปรงใสในหนวยงาน 

 

 
 

 

 




