
ค่านิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ 
คารวะ ปัญญา สามัคค ีมุ่งผลลัพธ์ที่ดี มีความคุ้มค่า น าพาสังคม 

 บันทึกข้อความ

ส่วนงาน  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา   โทรศัพท ์7580  
ที ่อว 8205.10/1050                                    วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 
เรื่อง  ขอส่งรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของมหาวิทยาลัย (ITA) 

เรียน  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล 

         วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ขอส่งรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินการของมหาวิทยาลัย (ITA) เพ่ือปรับปรุงผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่มีคะแนนไม่ถึงร้อยละ 85 
ตามแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ เพ่ือมหาวิทยาลัยจะได้สรุปผล  
การด าเนินงานในภาพรวมและรายงานผลต่อส านักงาน ป.ป.ช. ต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

        (อาจารย์วทิยา   ขาวขจร)       
  รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 

     ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์การพัฒนา 



รายงานการประเมินคุณและความโปรง่ใสการดําเนินงานของวทิยาลัยการจัดการเพื�อการพัฒนา 
ปีงบประมาณ 2563  เฉพาะตัวชี�วดัที� ได้คะแนนไม่บรรลุเป้าหมาย (รอ้ยละ 85)

ตัวชี้วัดที่ 1 ด้านการปฏิบตัิหน้าที่ 
ประเด็นการประเมิน คะแนน แนวทางการปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 

I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงานตามประเด็น ดังต่อไปนี ้อย่างไร 

-มุ่งผลส าเร็จของงาน
-ให้ความส าคญัของงานมากกว่าธุระส่วนตัว
-พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกดิจากตนเอง

- วิทยาลัยป็นแบบอย่าง การกับการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทั้ง 3 ประเด็น

ผู้บริหารวิทยาลยั 30 เม.ย. 63 งานประสบความส าเร็จ 
บุคลากรมุ่งงานท างาน
ให้กับหน่วยงานเต็มที่  
เต็มความสามารถ 

ตัวชี้วัดที่ 2 ด้การใช้งบประมาณ 
I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของ
หน่วยงานของท่านมากน้อยเพียงใด 

-ปรับปรุงเวบไซด์วิทยาลัยเพื่ออับโหลดแผน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏบิัติการ แผนใช้จ่าย
งบประมาณเพื่อให้ข้อมูลแก่บุคลากรและ
ผู้เกี่ยวข้อง
-ประชุมชี้แจงบุคลากรในหน่วยงานเกี่ยวกับ
แผนต่าง พร้อมทั้งติดตามการด าเนินงาน

หัวหน้าส านักงาน และงาน
การเงินและงบประมาณ 

30 เม.ย. 63 มีแผนยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติการ แผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 
บุคลากรทราบข้อมูล
เกี่ยวกับการด าเนินการ
ของวิทยาลัยฯ เพิ่มขึ้น 



 
 
 

ประเด็นการประเมิน คะแนน แนวทางการปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 
I11 หน่วยงานของท่านมีการจัดซือ้จัดจ้าง/การจัดหาพสัดุ
และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดงัต่อไปนี ้
   -โปร่งใส ตรวจสอบได ้
   -เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 

75.00 ผู้บริหารวิทยาลยัก ากับและติดตามการ
จัดซื้อจัดจ้าง/การจดัหาพัสดุให้เปน็ไปตาม
ระเบียบ  

ผู้บริหาร หัวหน้า
ส านักงานและเจ้าหน้า
พัสด ุ

30 เม.ย. 63 ด าเนินการตามระเบยีบ มี
ความโปร่งใส โดยประกาส
ให้ผู้มีส่วนไดเ้สียผ่านหน้า
เว็บไซด ์

I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี้
มากน้อยเพียงใด 
   -สอบถาม 
   -ทักท้วง 
   -ร้องเรียน 

83.33 แจ้งสิทธิการมสี่วนร่วมในการสอบถาม 
ทักท้วง ร้องเรียนการใช้จ่ายงบระมาณของ
วิทยาลัย ในการประชุมบุคลกรวิทยาลัย  

ผู้บริหารวิทยาลยั  30 เม.ย. 63 บุคลากรทราบ และ
ซักถามในท่ีประชุม โดย
การใช้จ่ายประชุม ก่อน
จัดท าแผนงบประมาณ
รายจ่าย 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ      

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืม ทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน   
มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด  

77.78 จัดท าขั้นตอนการยืมคืนทรัพย์สินทาง
ราชการและแจ้งบุคลากรทราบในการ
ประชุมบุคลากรและหนังสือเอกสาร 

หัวหน้าส านักงาน และ
เจ้าหน้าที่พัสดุ 

30 เม.ย. 63 มีรายขั้นตอนการยืม 
การคืน การงาน 
บุคลากรเริ่มมีความ
เข้าใจขั้นตอน และแนว
ปฏิบัติ 

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อย
เพียงใด 

80.56 จัดท าขั้นตอนการยืมคืนทรัพย์สินทาง
ราชการและแจ้งบุคลากรทราบในการ
ประชุมบุคลากรและหนังสือเอกสาร 

หัวหน้าส านักงาน และ
เจ้าหน้าที่พัสดุ 

30 เม.ย. 63 มีรายละเอียดขั้นตอน
การยืม การคืน การ
รายงาน บุคลากรเริ่มมี
ความเข้าใจขั้นตอน 
และแนวปฏิบัติ 



 
 
 

 
ประเด็นการประเมิน คะแนน แนวทางการปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 

I24 หน่วยงานของท่านมีการก ากับดูแลและการ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ ประเด็นการ
ประเมินเพ่ือป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

80.56 ผู้บริหารวิทยาลัยก ากับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ส่วนตัว  

หัวหน้าส านักงาน และ
เจ้าหน้าที่พัสดุ 

30 เม.ย. 63 มีการติดตาม รายงาน 
ไม่มีรายการยืมไปใช้
งาน 

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ปัญหาการทุจริต      

I26 หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการดังต่อไปนี้
หรือไม่ 
   -ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริต
ในหน่วยงานให้ มีประสิทธิภาพ 
   -จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของหน่วยงาน 

59.26 วิทยาลัยใช้แผนมาตรการป้องกันการ
ทุจริตของหน่วยงานและก ากับติดตาม 
ตามแนวทางของมหาวิทยาลัย  
 

 

ผู้บริหารวิทยาลัย 30 เม.ย. 63 มีการติดตาม และ
รายงาน 
 

I28 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการดังต่อไปนี้
ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 
   -เฝ้าระวัง 
   -ตรวจสอบ 
   -ลงโทษทางวินัย 

84.26 วิทยาลัยใช้แผนมาตรการป้องกันการ
ทุจริตของหน่วยงานและก ากับติดตาม 
ตามแนวทางของมหาวิทยาลัย 

ผู้บริหารวิทยาลัย 30 เม.ย. 63 ติดตามและรายผล 

 
 



 
 
 

ประเด็นการประเมิน คะแนน แนวทางการปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 
I29 หน่วยงานของท่าน มีการน าผล การตรวจสอบ
ของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
ไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริตใน
หน่วนงาน มากน้อย เพียงใด 

83.33 แจ้งผลการตรวจสอบให้แก่บุคลากร
ทราบทั้งด้านดี และด้านที่ด้อย 

ผู้บริหาร 30 เม.ย. 63 บุคลากรทราบ  
และถือปฏิบัติ 

I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่เกิดข้ึนใน
หน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็น
ดังต่อไปนี้ อย่างไร 
   -สามารถร้องเรียนและส่งหลัก ฐานได้สะดวก 
   -สามารถติดตามผลการร้องเรียน ได้ 
   -มั่นใจว่าจะมีการด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา 
   -มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 

84.03 แจ้งบุคลากรทราบ ถึงแนวทางการป้อง
การกันการทุจริต ช่องทางการแจ้งการ
ร้องเรียนและส่งหลักฐาน และติดตาม
ผลการร้องเรียน 

บุคลากรทุกท่าน 30 เม.ย. 63 บุคลากรทราบ  
และถือปฏิบัติ 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน      

E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของท่านติดต่อ 
ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ 
มากน้อยเพียงใด 
   -โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด 
   -โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

75.00 แจ้งบุคลากรทราบ ถึงแนวปฏิบัติงาน 
พร้อมทั้งก าลังด าเนินการจัดท าคู่มือ 
ปฏิบัติงาน  

บุคลากรทุกท่าน 130 เม.ย. 63 บุคลากรทราบ  
และถือปฏิบัติ 

 
 



 
 
 

ประเด็นการประเมิน คะแนน แนวทางการปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 
E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ 
ให้บริการท่าน กับผู้มาติดต่อคนอ่ืนๆอย่างเท่าเทียม 
กันมากน้อยเพียงใด 

 แจ้งบุคลากรทราบ ถึงแนวปฏิบัติงาน 
พร้อมทั้งก าลังด าเนินการจัดท าคู่มือ 
ปฏิบัติงาน  

บุคลากรทุกท่าน 30 เม.ย. 63 บุคลากรทราบ  
และถือปฏิบัติ 

E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อให้ข้อมูล 
เกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการแก่ท่าน อย่างตรง 
ไปตรงมาไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อย
เพียงใด 

75.00 แจ้งบุคลากรทราบ ถึงแนวปฏิบัติงาน 
พร้อมทั้งก าลังด าเนินการจัดท าคู่มือ 
ปฏิบัติงาน  

บุคลากรทุกท่าน 30 เม.ย. 63 บุคลากรทราบ  
และถือปฏิบัติ 

E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการด าเนินงานโดย
ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็น
หลักมากน้อยเพียงใด 

75.00 แจ้งบุคลากรทราบ ถึงแนวปฏิบัติงาน 
พร้อมทั้งก าลังด าเนินการจัดท าคู่มือ 
ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งจัดท าและ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 

บุคลากรทุกท่าน 30 เม.ย. 63 บุคลากรทราบ  
และถือปฏิบัติ 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร      

E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือ 
ข้อมูลที่สารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อย 
เพียงใด  

75.00 ปรับปรุงพัฒนาระบบช่องทางการเพย
แพร่ผลงาน ข้อมูล ผ่านหน้าเว็บไซด์ 
ไลน์ เพจ  

หัวหน้าส านักงาน  
เจ้าหน้าที่พัฒนา 

เว็บไซด์ 

30 เม.ย. 63 มีช่องทางการเผยแพร่
ข้อมูล 

E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบค า 
ถามเมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงานได้ 
อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

75.00 ปรับปรุงพัฒนาระบบช่องทางการเพย
แพร่ผลงาน ข้อมูล ผ่านหน้าเว็บไซด์ 
ไลน์ เพจ 

หัวหน้าส านักงาน  
เจ้าหน้าที่พัฒนา 

เว็บไซด์ 

30 เม.ย. 63 มีช่องทางการเผยแพร่
ข้อมูล 

 



 
 
 

 
ประเด็นการประเมิน คะแนน แนวทางการปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน      

E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับ 
ปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น 
มากน้อยเพียงใด 

75.00 ให้บุคลากรศึกษาดูงานต่างสถานที่
บริการดีเด่นพร้อมทั้งจัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงานและการให้บริการ 

ผู้บริหาร 
และงานบุคลากร 

30 เม.ย. 63 มีคู่มือปฏิบัติงาน  
พนักงานให้บริการดีขึ้น 

E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการ
และข้ันตอนการด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น 
มากน้อยเพียงใด 

75.00 จัดท าคู่มือปฏิบัติงานและการ
ให้บริการ 

ผู้บริหาร 
และงานบุคลากร 

30 เม.ย. 63 มีคู่มือปฏิบัติงาน 
 

E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับ 
บริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมี 
ส่วนร่วม ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การ
ให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

75.00 จัดท าคู่มือปฏิบัติงานและการ
ให้บริการ พร้อมทั้งสอบถามผู้มีส่วนได้
เสีย 

ผู้บริหาร 
และงานบุคลากร 

30 เม.ย. 63 มีคู่มือปฏิบัติงาน 
และผลการด าเนินการ
ที่ดีข้ึน 

E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการ
ด าเนิน งาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากข้ึน 
มากน้อยเพียงใด 

50.00 จัดท าคู่มือปฏิบัติงานและการ
ให้บริการ พร้อมทั้งบริการข้อมูลผ่าน
ระบบออนไลน์เพ่ิมมากขึ้น 

ผู้บริหาร 
และงานบุคลากร 

30 เม.ย. 63 ระบบออนไลน์พัฒนา 
มีข้อมูลการให้บริการ
มากขึ้น 
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