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ผลการประเมินประจำปีงบประมาณ 2564  

1. เกณฑ์การเมิน 

ระดับคะแนน ผล การแปลผล 

95 – 100 AA  Excellence 

85 – 94.99 A  Very Good 

75 – 84.99 B  Good 

65 – 74.99 C  Fair 

55 – 64.99 D  Poor 

50 – 54.99 E  Extremely Poor 

0 – 49.99 F  Fail 
 

2. ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ 2564 

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมาย 

คะแนน ผล 

ส่วนท่ี 1 การรับรู้ของผู้ส่วนได้สว่นเสียภายใน (30 %) 24 B Good 

ส่วนท่ี 2 การรับรู้ของผู้ส่วนได้สว่นเสียภายนอก (30 %) 24 B  Good 

ส่วนท่ี 3 การเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ (40 %) 32 B  Good 

รวม 80 B  Good 

 

3. ผลการประเมิน 

ตัวช้ีวัด คะแนน 

ส่วนท่ี 1 การรับรู้ของผู้ส่วนได้สว่นเสียภายใน (30 %) 24.11 

ส่วนท่ี 2 การรับรู้ของผู้ส่วนได้สว่นเสียภายนอก (30 %) 24.41 

ส่วนท่ี 3 การเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ (40 %) 36.00 

รวม (100%) 84.52 
 

 



 

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมาย เทียบค่าเป้าหมาย 

คะแนน ผล วทิยาลัย (80) มหาวทิยาลัย (90) 

ส่วนท่ี 1 การรับรู้ของผู้ส่วนได้สว่นเสียภายใน (30 %) 24 B Good สูงกว่า ต่ำกว่า 

ส่วนท่ี 2 การรับรู้ของผู้ส่วนได้สว่นเสียภายนอก (30 %) 24 B  Good สูงกว่า ต่ำกว่า 

ส่วนท่ี 3 การเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ (40 %) 32 B  Good สูงกว่า ต่ำกว่า 

รวม 80 B  Good สูงกวา่ ต่ำกว่า 
 

 

 

 

อันดับ ตัวช้ีวัด คะแนน 

1 ตัวช้ีวัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล (O1-O33)  

90.00 
2 ตัวช้ีวัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต (O34-O43) 

3 ตัวช้ีวัดท่ี 6 คุณภาพการดำเนินงาน (E1-E5) 83.29 

4 ตัวช้ีวัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร (E6-E10) 83.18 

5 ตัวช้ีวัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน (E11-E15) 81.29 

6 ตัวช้ีวัดท่ี 3 การใชอ้ำนาจ (I13-I18) 80.90 

7 ตัวช้ีวัดท่ี 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ (I19-I24) 77.08 

8 ตัวช้ีวัดท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต (I25-I30) 71.22 

9 ตัวช้ีวัดท่ี 2 การใชง้บประมาณ (I7-I12) 66.35 

10 ตัวช้ีวัดท่ี 1 การปฏบัิตหินา้ที่ (I1-I6) 51.32 
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ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน (E1 - E5)

E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฎิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 79.96

หัวข้อการประเมิน

เป็นไปตามขั้นตอนท่ีกำหนด 80.17

เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 79.74

E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออื่นๆ อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด 81.47

หัวข้อการประเมิน

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่านกับผู้มาติดต่ออื่นๆ อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด 81.47

E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการท่านอย่างตรงไปตรงมา 

ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด

81.03

หัวข้อการประเมิน

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการ แก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือ

บิดเบือนข้อมูลมากน้อยเพียงใด

81.03

E4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ 

เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่

90.80

หัวข้อการประเมิน

เงิน 89.66

ทรัพย์สิน 91.38

ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง เป็นต้น 91.38

หมายเหตุ : เป็นการให้ที่นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ เป็นต้น

E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด 83.19

หัวข้อการประเมิน

หน่วยงานท่ีท่านติดตอ่ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด 83.19

คะแนนรวม ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน (E1 - E5) 83.29        

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร (E6 - E10)

E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 80.17

หัวข้อการประเมิน

เข้าถึงง่าย ไม่ซบัซ้อน 80.17

มีช่องทางหลากหลาย 80.17

แบบสรุปคะแนนการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(External Integrity and Transparency Assessment : EIT)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   สังกัด  วิทยาการจัดการเพื่อการพัฒนา  มหาวิทยาลัยทักษิณ
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E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 80.60

หัวข้อการประเมิน

หน่วยงานท่ีท่านติดตอ่ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 80.60

E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่ 91.38

หัวข้อการประเมิน

หน่วยงานท่ีท่านติดตอ่ มีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการหรือไม่ 91.38

E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการช้ีแจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน 

มากน้อยเพียงใด

84.48

หัวข้อการประเมิน

หน่วยงานท่ีท่านติดตอ่ มีการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานไดอ้ย่างชัดเจน มากน้อยใด 84.48

หมายเหตุ : หากท่านไม่มีข้อกังวลสงสัยให้ตอบ "มากที่สุด"

E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หรือไม่ 79.31

หัวข้อการประเมิน

หน่วยงานท่ีท่านติดตอ่ มีช่องทางให้ผู้มาติดตอ่ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หรือไม่ 79.31

คะแนนรวม ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร (E6 - E10) 83.19        

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน (E11 - E15)

E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 78.02

หัวข้อการประเมิน

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติ/การให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 78.02

หมายเหตุ : หากท่านติดต่อครั้งแรก ให้เปรียบเทียบกับคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริหารที่ท่านคาดหวังไว้ก่อนมาติดต่อ

E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและข้ันตอนการดำเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 79.31

หัวข้อการประเมิน

หน่วยงานท่ีท่านติดตอ่ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 79.31

หมายเหตุ : หากท่านติดต่อครั้งแรก ให้เปรียบเทียบกับวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน / การให้บริการที่ท่านคาดหวังไว้กอ่นมาติดต่อ

E13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้เกดิความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ 91.38

หัวข้อการประเมิน

หน่วยงานท่ีท่านติดตอ่ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนนิงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ 91.38

E14 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนา  การดําเนินงาน78.88

หัวข้อการประเมิน

หน่วยงานท่ีท่านติดตอ่ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย เข้าไปมีสว่นร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ  ดําเนินงาน 78.88

หมายเหตุ : การมีส่วนร่วม เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น

E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด 78.88
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หัวข้อการประเมิน

หน่วยงานท่ีท่านติดตอ่ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด 78.88

คะแนนรวม ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน (E11 - E15) 81.29        



 1

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ (I1 - I6)

I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 81.25

หัวข้อการประเมิน

เป็นไปตามขั้นตอนท่ีกำหนด 82.50

เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 80.00

I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อท่ัวๆ ไป กับผู้มาติดต่อท่ีรู้จักเป็นการส่วนตัว

 อย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด

80.00

หัวข้อการประเมิน

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อท่ีรู้จักเป็นการส่วนตวั

อย่างเท่าเทียม

80.00

I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้อย่างไร 80.83

หัวข้อการประเมิน

มุ่งผลสำเร็จของงาน 83.75

ให้ความสำคญักับงานมากกว่าธุระส่วนตัว 78.75

พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 80.00

I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ 

อนุญาตหรือให้บริการ หรือไม่

22.08

หัวข้อการประเมิน

เงิน 21.25

ทรัพย์สิน 22.50

ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง เป็นต้น 22.50

I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี 

หรือวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ 

หรือไม่

22.50

หัวข้อการประเมิน

เงิน 22.50

ทรัพย์สิน 22.50

ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง เป็นต้น 22.50

หมายเหตุ : เป็นการเรียกรับที่นอกเหนือจากที่กฏหมายกำหนดให้รับได้ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ เป็นต้น

แบบสรุปคะแนนการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   สังกัด วิทยาการจัดการเพื่อการพัฒนา   มหาวิทยาลัยทักษิณ
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I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

และคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่

21.25

หัวข้อการประเมิน

เงิน 21.25

ทรัพย์สิน 21.25

ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง เป็นต้น 21.25

คะแนนรวม ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ (I1 - I6) 51.32        

I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 60.00

หัวข้อการประเมิน

ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 60.00

I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 53.13

หัวข้อการประเมิน

คุ้มค่า 82.50

ไมบ่ิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีตั้งไว้ 78.75

I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 77.50

หัวข้อการประเมิน

หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์สว่นตวั กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 77.50

I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน ที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด

81.25

หัวข้อการประเมิน

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน ที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานลว่งเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือคา่เดินทาง ฯลฯ 

 มากน้อยเพียงใด

81.25

I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจดัหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ 

 มากน้อยเพียงใด

47.50

หัวข้อการประเมิน

โปร่งใส ตรวจสอบได้ 82.50

เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 63.75

I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ 78.75

หัวข้อการประเมิน

สอบถาม 80.00

ทักทว้ง 77.50

ร้องเรียน 78.75

คะแนนรวม ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ (I7 - I12) 66.35        

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ (I7 - I12)
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I13 ท่านได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 75.00

หัวข้อการประเมิน

ท่านได้รับมอบหมายจากผู้บังคบับัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 75.00

I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถกูต้อง มากน้อยเพียงใด 76.25

หัวข้อการประเมิน

ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 76.25

I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา 

อย่างเป็นธรรม  มากน้อยเพียงใด

73.75

หัวข้อการประเมิน

ผู้บังคบับัญชาของท่าน มีการคดัเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม 

มากน้อยเพียงใด

73.75

I16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 87.50

หัวข้อการประเมิน

ผู้บังคบับัญชาของท่าน มีการคดัเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม 

มากน้อยเพียงใด

87.50

I17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด 86.25

หัวข้อการประเมิน

ท่านเคยถูกผู้บังคบัสั่งการให้ทำในสิ่งท่ีไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด 86.25

I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 86.67

หัวข้อการประเมิน

ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ 86.25

มีการซื้อขายตำแหน่ง 86.25

เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 87.50

คะแนนรวม ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อำนาจ(I13 - I18) 80.90        

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ (I19 - I24)

I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 

 มากน้อยเพียงใด

83.75

หัวข้อการประเมิน

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สนิของราชการ ไปเป็นของส่วนตวัหรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 

มากน้อยเพียงใด

83.75

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก

มากน้อยเพียงใด

73.75

หัวข้อการประเมิน

ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด 73.75

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ (I13 - I18)
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I21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง  มากน้อยเพียงใด81.25

หัวข้อการประเมิน

ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สนิของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง 

มากน้อยเพียงใด

81.25

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้องจากหน่วยงาน

ของท่านมากน้อยเพียงใด

73.75

หัวข้อการประเมิน

บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้องจากหน่วยงานของท่าน 73.75

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการท่ีถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 70.00

หัวข้อการประเมิน

ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการท่ีถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 70.00

I24 หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้

ประโยชน์ส่วนตัวกลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด

80.00

หัวข้อการประเมิน

หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการนำไปใชป้ระโยชน์

ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด

80.00

คะแนนรวม ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ (I19 - I24) 77.08        

ตัวที่วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต (I25 - I30)

I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญ กับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด 88.75

หัวข้อการประเมิน

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญ กับการตอ่ต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด 88.75

I26 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่ 22.50

หัวข้อการประเมิน

ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 22.50

จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 22.50

I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด 92.50

หัวข้อการประเมิน

ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของทา่น ไดร้ับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด 92.50

หมายเหตุ : หากท่านเห็นว่าหน่วยงานของท่านไม่มีปัญหาการทุจริตให้ตอบ "มากที่สุด"

I28 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 63.33

หัวข้อการประเมิน

เฝ้าระวังการทุจริต 92.50

ตรวจสอบการทุจริต 91.25

ลงโทษทางวินัย เม่ือมีการทจุริต 92.50

หมายเหตุ : หากหน่วยงานของท่านไม่มีการทุจริต จึงทำให้ไม่มีการลงโทษทางวินัย ให้ตอบ "มากที่สุด"
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I29 หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานในปรับปรุง

การทำงาน เพื่อป้องกนัการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด

80.00

หัวข้อการประเมิน

หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทำงาน 

 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด

80.00

หมายเหตุ : ฝ่ายตรวจสอบภายใน หมายถึง ส่วนงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน 

ฝ่ายตรวจสอบภายนอก หมายถึง หน่วยงานท่ีมีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

 เช่น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงาน ป.ป.ช. สํานักงาน ป.ป.ท. เป็นต้น

I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี้

 อย่างไร

80.25

หัวข้อการประเมิน

สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก 81.25

สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ 80.00

มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา 81.00

มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 78.75

คะแนนรวม ตัวท่ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต (I25 - I30) 71.22
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ข้อ ประเด็นคําถาม รายละเอียด / URL ใช่ บางส่วน ไม่ใช่ ความเห็นของคณะกรรมการ หมายเหตุ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้างหน่วยงาน

- แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการ

แบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน

-แสดงตำแหน่งที่สำคัญ และ   การ

แบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น 

สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็น

ต้น

 วิทยาลัยฯได้มีโครงสร้างส่วนงานต่างๆ ของ

วิทยาลัยฯ

http://umdc.tsu.ac.th/page_detial_me

nu.php?idm=2&mid=435

1 วิทยาลัยฯได้มี

โครงสร้างส่วนงาน

ต่างๆ ของ

วิทยาลัยฯ

แบบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ตัวชี้วัดที่ 9 และตัวชี้วัดที่ 10

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สังกัดวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
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ข้อ ประเด็นคําถาม รายละเอียด / URL ใช่ บางส่วน ไม่ใช่ ความเห็นของคณะกรรมการ หมายเหตุ

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

- แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดหรือ

หัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรง

ตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน 

- แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย และ

ช่องทางการติดต่อของผู้บริหารแต่ละ

คน

รายชื่อข้อมูลติดต่อผู้บริหาร

http://umdc.tsu.ac.th/page_detial_me

nu.php?idm=2&mid=430

1

O3 อำนาจหน้าที่

-แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของ

หน่วยตามที่กฎหมายกำหนด

ประกาศ คำสั่ง ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับวิทยาลัยฯ

http://umdc.tsu.ac.th/page_detial_me

nu.php?idm=2&mid=440

1 ควรลิงค์ไปเว็บไซต์ ที่พันธกิจซึ่ง

แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของ

วิทยาลัย
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ข้อ ประเด็นคําถาม รายละเอียด / URL ใช่ บางส่วน ไม่ใช่ ความเห็นของคณะกรรมการ หมายเหตุ

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือ

แผนพัฒนาหน่วยงาน

 - แสดงแผนการดําเนินงานภารกิจ

ของหน่วยงานท่ีมีระยะเวลามากกว่า 1

 ปี

- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ 

ยกตัวอย่าง เช่น ยุทธศาสตร์หรือ

แนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วดั เป็นต้น

- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้

ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาปี พ.ศ. 2560-2564

http://umdc.tsu.ac.th/main/files_menu/220

420204242%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B

8%97%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%81

%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0

%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8

%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95

%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0

%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8

%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2

%20%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.%202560-

64%20%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%

B1%E0%B8%9A%20%E0%B8%AD%E0%B8%

B4%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%B2%E

0%B8%A3.pdf

1
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ข้อ ประเด็นคําถาม รายละเอียด / URL ใช่ บางส่วน ไม่ใช่ ความเห็นของคณะกรรมการ หมายเหตุ

O5 ข้อมูลการติดต่อ

แสดงข้อมูลการติดต่อ อย่างน้อย

ประกอบ ด้วย

 - ที่อยู่หน่วยงาน

 - หมายเลขโทรศัพท์

 - หมายเลขโทรสาร

 - ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

 - แผนที่ตั้งของหน่วยงาน

ข้อมูลติดต่อวิทยาเขตสงขลา

http://umdc.tsu.ac.th/page_detial_me

nu.php?idm=4&mid=457

ข้อมูลติดต่อศูนย์บริการและการศึกษา

ต่อเนื่องกรุงเทพฯ

http://umdc.tsu.ac.th/page_detial_me

nu.php?idm=4&mid=438

1

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- แสดงกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการ

ดําเนินงานหรือ

การปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ประกาศ คำสั่ง ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับวิทยาลัยฯ

http://umdc.tsu.ac.th/page_detial_me

nu.php?idm=2&mid=440

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ

http://umdc.tsu.ac.th/page_detial_me

nu.php?idm=1&mid=395

ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ

http://umdc.tsu.ac.th/page_detial_me

nu.php?idm=1&mid=439

1
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ข้อ ประเด็นคําถาม รายละเอียด / URL ใช่ บางส่วน ไม่ใช่ ความเห็นของคณะกรรมการ หมายเหตุ

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

 - แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตาม

อำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน

- เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.

 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

http://umdc.tsu.ac.th/pagenews.p

hp?cat_id=1

facebook fanpage

https://www.facebook.com/TSUM

DCfanPage/

1

O8 Q&A

แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของ

หน่วยงานทีบุคคลภายนอกสามารถ

สอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ และ

หน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบ

กับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็น

การสื่อสารได้สองทาง (Q&A) 

ยกตัวอย่าง เช่น Web board, กล่อง

ข้อความถาม – ตอบ เป็นต้น

 - ระบบ massenger หน้าเว็บ

วิทยาลัยฯ

 - กระดานสนทนา/กระทู้สอบถาม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

http://umdc.tsu.ac.th/webboard/

1

การประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
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ข้อ ประเด็นคําถาม รายละเอียด / URL ใช่ บางส่วน ไม่ใช่ ความเห็นของคณะกรรมการ หมายเหตุ

O9 Social Network

แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของ

หน่วยงานที่สามารถเช่ือมโยงไปยัง

เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน

 ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter,

 Instagram เป็นต้น

https://www.facebook.com/TSUMDCfan
Page

1

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การดําเนินงาน

O10 แผนดำเนินงานประจำปี

'- แสดงแผนการดําเนินภารกิจของ

หน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี

  -    มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ 

ยกตัวอย่างเช่น โครงการหรือกิจกรรม 

งบประมาณท่ีใช้ ระยะเวลาในการ

ดำเนินการ  เป็นต้น

-   เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี

 พ.ศ. 2564

 

http://umdc.tsu.ac.th/UserFiles/1626235108

_%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0

%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8

%99%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3

%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0

%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8

%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0

%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%20

%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.%202564.pdf

1 ควรเพ่ิมแผนปฏิบัติการคณะฯ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2564

ดูตัวอย่างของคณะเศรษฐศาสตร์และ

บริหารธุรกิจ

http://www.ecba.tsu.ac.th/UserFiles

/1617087965_%E0%B9%81%E0%B8

%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0

%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A

%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8

%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0

%B8%A32564.pdf
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ข้อ ประเด็นคําถาม รายละเอียด / URL ใช่ บางส่วน ไม่ใช่ ความเห็นของคณะกรรมการ หมายเหตุ

O11 รายงานการกํากับติดตาม การ

ดำเนินงานประจำปี รอบ 6 

เดือน 

'-แสดงความก้าวหน้าในการ

ดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี

-   มีเนื้อหาหรือรายละเอียด

ความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น 

ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด

งบประมาณท่ีใช้ดำเนินงาน เป็นต้น

-  เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก

ของปี พ.ศ. 2564

รายงานการติดตามแผนปฎิบัติการวิทยาลัยการ

จัดการเพ่ือการพัฒนา

ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน  วันที่ 1

 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564

http://umdc.tsu.ac.th/UserFiles/1617260965

_%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E

0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8

%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95

%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0

%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8

%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8E

%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0

%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8

%B2%E0%B8%A3%20%E0%B8%9B%E0%B8

%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3

%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0

%B8%9A%202564.pdf

1
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ข้อ ประเด็นคําถาม รายละเอียด / URL ใช่ บางส่วน ไม่ใช่ ความเห็นของคณะกรรมการ หมายเหตุ

O12 รายงานผลการดําเนินงาน

ประจำปี

'- แสดงผลการดําเนินงานตามแผน

ดำเนินงานประจำปี

-  มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการ

ดำเนินงาน ยกตัวอย่างเช่น ผลการ

ดําเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการ

ใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

 เป็นต้น

- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563

ขอรายงาน แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1

http://umdc.tsu.ac.th/UserFiles/1587604274_%E0

%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2

%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%

99%20%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99-

%E0%B8%9C%E0%B8%A5%20%E0%B8%81%E0%

B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9A%E

0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B9%88

%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%

9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B

8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%20%E0%B8%9B

%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%

B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B

8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0

%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%20%E0%B8%

9E.%E0%B8%A8.%202562%20%E0%B9%84%E0%

B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E

0%B8%AA%202.pdf

1

การปฏิบัติงาน
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ข้อ ประเด็นคําถาม รายละเอียด / URL ใช่ บางส่วน ไม่ใช่ ความเห็นของคณะกรรมการ หมายเหตุ

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบตังิาน

- แสดงคู่มือหรือแนวทางการ

ปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

ใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

- มีข้อมูลรายละเอียดของการ

ปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างเช่น   เป็นคู่มือ

ปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่

หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนด

 คู่มือการปฏิบัติงาน-แนวปฏิบัติ

http://umdc.tsu.ac.th/page_detial

_menu.php?idm=1&mid=545

1

การให้บริการ

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 

- แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่

ผู้รับบริการหรือ

ผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูล

ในการขอรับบริการหรือติดต่อกับ

หน่วยงาน

- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ 

ยกตัวอย่างเช่น เป็นคู่มือสำหรับ

บริการหรือภารกิจใด กําหนดวิธกีาร

ขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่อ

อย่างไร  เป็นต้น

ตารางการติดต่อกับคณาจารย์วิทยาลัยฯ

http://umdc.tsu.ac.th/page_detial_me

nu.php?idm=4&mid=463

คู่มือการปฏิบัติงาน-แนวปฏิบัติ

http://umdc.tsu.ac.th/page_detial_me

nu.php?idm=1&mid=545

มาตรฐาน/คู่มือการให้บริการระดับ

มหาวิทยาลัย

https://www.tsu.ac.th/faqtsu/faqtsu.ph

p

1 -เป็นข้อมูลระดับมหาวิทยาลัย

'-ต้องเป็นคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่

ให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับ

หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับ

บริการหรือติดต่อกับคณะ เช่น นิสิต 

ผู้รับบริการวชิาการ
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ข้อ ประเด็นคําถาม รายละเอียด / URL ใช่ บางส่วน ไม่ใช่ ความเห็นของคณะกรรมการ หมายเหตุ

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

- แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของ

หน่วยงาน

- เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 

เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

http://umdc.tsu.ac.th/page_detial_me

nu.php?idm=1&mid=551

1

O16 รายงานผลการสํารวจความพึง

พอใจ

การให้บริการ

- แสดงผลสํารวจความพึงพอใจการ

ให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือ

ภารกิจของหน่วยงาน

- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563

รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการ

ให้บริการ

http://umdc.tsu.ac.th/page_detial_m

enu.php?idm=1&mid=551

1 ควรเพ่ิมรายงานผลการสํารวจ

ความพึงพอใจการให้บริการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ดูตัวอย่างของคณะเศรษฐศาสตร์

และบริหารธุรกิจ

http://www.ecba.tsu.ac.th/pa

ge_detial.php?ids=672&idm=2

&mid=330
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ข้อ ประเด็นคําถาม รายละเอียด / URL ใช่ บางส่วน ไม่ใช่ ความเห็นของคณะกรรมการ หมายเหตุ

O17 E–Service 

- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอก

สามารถขอรับบริการกับหน่วยงาน

ผ่านช่องทางออนไลน์ เพ่ือช่วยอำนวย

ความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ

- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยัง

ช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก

ของหน่วยงาน

https://www.facebook.com/TSUMDCfa

nPage

https://g.page/tsu-umdc?share

 - ระบบ massenger หน้าเว็บวิทยาลัยฯ

 - กระดานสนทนา/กระทู้สอบถาม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

http://umdc.tsu.ac.th/webboard/

1 ควรเพ่ิมการให้บริการผ่านช่องทาง

ออนไลน์ของคณะ เพ่ือช่วยอำนวย

ความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ เช่น 

     การรับสมัครเข้าอบรมที่คณะจัด

 ให้สมัครผ่าน google form เป็น

ต้น  ดูตัวอย่างของคณะ

เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

http://www.ecba.tsu.ac.th/pag

e_detial_menu.php?idm=3&mi

d=352

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนงานใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
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ข้อ ประเด็นคําถาม รายละเอียด / URL ใช่ บางส่วน ไม่ใช่ ความเห็นของคณะกรรมการ หมายเหตุ

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปี

- แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ของหน่วยงานท่ีมีระยะ 1 ปี

- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ 

ยกตัวอย่างเช่น งบประมาณตามแหล่ง

ที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตาม

ประเภทรายการ   ใช้จ่าย เป็นต้น

- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี 

พ.ศ. 2564

รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปี 2564
http://umdc.tsu.ac.th/main/files_menu/191020203232

%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%

E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%E

0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0

%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%

B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B

8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8

%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%

B2%E0%B8%93%202564.pdf

1
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ข้อ ประเด็นคําถาม รายละเอียด / URL ใช่ บางส่วน ไม่ใช่ ความเห็นของคณะกรรมการ หมายเหตุ

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้

จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6

 เดือน

- แสดงความก้าวหน้าในการ

ดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย

งบประมาณประจำปี 

- มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า 

เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่าย

งบประมาณ เป็นต้น

- เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก

ของปี พ.ศ. 2564

รายงานการติดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี

งบประมาณ 2564

http://umdc.tsu.ac.th/UserFiles/16172665

05_%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A

2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%

E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0

%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B

8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%

81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B

%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E

0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%

B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0

%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B

8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%

B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%202564.pdf

1
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ข้อ ประเด็นคําถาม รายละเอียด / URL ใช่ บางส่วน ไม่ใช่ ความเห็นของคณะกรรมการ หมายเหตุ

O20 รายงานผลการใช้จ่าย

งบประมาณประจำปี

- แสดงผลการดําเนินงานตามแผนการ

ใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้

จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่าย

งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

 เป็นต้น

- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา

วิทยาลัยฯ

http://umdc.tsu.ac.th/detail.php?id_li

st=714&aNum=20200207043545

0.5 ควรได้จัดทำรายงานการวเิคราะห์

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 และวิเคราะห์

ปัญหา ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตาม

เป้าหมาย ดูตัวอย่างของคณะ

เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

http://www.ecba.tsu.ac.th/UserFil

es/1608109726_%E0%B8%87%E0

%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A

3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%

B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%84

%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B

8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%

E0%B8%AD63.pdf

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
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ข้อ ประเด็นคําถาม รายละเอียด / URL ใช่ บางส่วน ไม่ใช่ ความเห็นของคณะกรรมการ หมายเหตุ

O32 ช่องทางการรับฟังความ

คิดเห็น 

- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอก

สามารถแสดงความคิดเห็นต่อการ

ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือ

ภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทาง

ออนไลน์

- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยัง

ช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก

ของหน่วยงาน

สายตรงผู้อำนวยการ – ข้อเสนอแนะ

http://umdc.tsu.ac.th/page_detial_me

nu.php?idm=11&mid=507

 - ระบบ massenger หน้าเว็บวิทยาลัยฯ

 - กระดานสนทนา/กระทู้สอบถาม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

http://umdc.tsu.ac.th/webboard/

1
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ข้อ ประเด็นคําถาม รายละเอียด / URL ใช่ บางส่วน ไม่ใช่ ความเห็นของคณะกรรมการ หมายเหตุ

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วน

ร่วม 

- แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่

แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในการ

ดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 

ยกตัวอย่างเช่น ร่วมวางแผน ร่วม

ดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล 

เป็นต้น

- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564

ไม่มีเนื่องจากการละบาดเชื้อไวรัส covid 

19

0

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
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ข้อ ประเด็นคําถาม รายละเอียด / URL ใช่ บางส่วน ไม่ใช่ ความเห็นของคณะกรรมการ หมายเหตุ

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

- แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรม

ของหน่วยงานท่ีแสดงถึงการเสริมสร้าง

วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของ

หน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการ

ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่าง

ชัดเจน

- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564

1

ควรนำกิจกรรมโครงการส่งเสริม

คุณธรรมและจริยธรรมในหน่วยงาน

  และโครงการเสริมสร้างจิต

สาธารณะให้กับบุคลากรมาเผยแพร่

ให้บุคคลภายในและภายนอกได้

รับรู้ผ่านเว็บไซต์ของวิทยาลัย

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งในและป้องกันการทุจริต
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ข้อ ประเด็นคําถาม รายละเอียด / URL ใช่ บางส่วน ไม่ใช่ ความเห็นของคณะกรรมการ หมายเหตุ

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ

ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

-ข้อมูลการวเิคราะห์ผลการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี 

พ.ศ. 2563

- มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ 

ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นที่เป็น

ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข

โดยเร่งดว่นที่มีความสอดคล้องกับผล

การประเมินฯ ประเด็นที่จะต้องพัฒนา

ให้ดีข้ัน แนวทางการนำผลการ

วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน 

เป็นต้น

http://umdc.tsu.ac.th/UserFiles/16262393

28_%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%8

1%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%

E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0

%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B

8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%

A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84

%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E

0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%

B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8

%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A

1%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%

E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%83%E0

%B8%AA.pdf

0.5 ควรนำข้อมูลการวิเคราะห์จากผล

การประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใส ประจำปี 2563 ที่ได้

คะแนนประเมินไม่ถึง 85 มาจัดทํา

เป็นแนวทางการพัฒนาฯ และ

เปิดเผยบนเว็บไซต์
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ข้อ ประเด็นคําถาม รายละเอียด / URL ใช่ บางส่วน ไม่ใช่ ความเห็นของคณะกรรมการ หมายเหตุ

O43 การดําเนินการตามมาตรการ

ส่งเสริมคุณธรรมและความ

โปร่งใสภายในหน่วยงาน

- แสดงผลการดําเนินการตาม

มาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและ

ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการ

เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความ

โปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O42 

ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564

http://umdc.tsu.ac.th/UserFiles/16262392

59_%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%A

A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%

E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0

%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B

8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%

A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1

%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E

0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%

B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9

%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%8

4%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%

E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0

%B9%88.pdf

0.5 ควรรายงานผลการดําเนินงานตาม

แนวทางการพัฒนาฯ O42 โดยมี

ข้อเสนอแนะ

1. มีการรายงานผลการดําเนินงาน

ตามแผนฯ ไปยังฝ่ายบริหารกลางฯ

 ภายในเวลาที่กําหนด

2. มีการเปิดเผยรายงานผลการ

ดำเนินงานฯ บนเว็บไซต์



คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินของมหาวทิยาลยั (TSU05)

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564         สังกดั  วทิยาลยัการจัดการเพือการเพือการพัฒนา

ตัวชีวดั คะแนน

ส่วนที 1 การรับรู้ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายใน (30%) 24.11                      

ส่วนที 2 การรับรู้ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายนอก (30%) 24.41                      

ส่วนที 3 การเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ (40%) 36.00                      

รวม (100%) 84.52                      

คะแนนสูงสุดรายตวัชีวดัหลกั TSU05   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564

        สังกดั  วทิยาลยัการจัดการเพือการพัฒนา

อนัดับ ตัวชีวดั คะแนน

1

2

การเปิดเผยขอ้มูล (O1 - O33)

การป้องกนัการทุจริต (O34 - O43)

90.00                      

3 คุณภาพการดาํเนินงาน (E1 - E5) 83.29                      

4 ประสิทธิภาพการสือสาร (E6 - E10) 83.18                      

5 การปรับปรุงการทาํงาน (E11 - E15) 81.29                      

6 การใชอ้าํนาจ (I13 - I18) 80.90                      

7 การใชท้รัพยสิ์นของราชการ (I19 - I24) 77.08                      

8 การแกไ้ขปัญหาการทุจริต (I25 - I30) 71.22                      

9 การใชง้บประมาณ (I7 - I12) 66.35                      

10 การปฏิบติัหนา้ที (I1 - I6) 51.32                      




