
รายงานผลการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประเด็นการประเมิน คะแนน แนวทางปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน 

ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ (I1-I6)      

I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน 
ปฏิบัติงานหรือให้บริการแกผู่้ที่มาติดต่อ 
ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
- เป็นไปตามขั้นตอนท่ีกำหนด 
- เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  

81.25 
 
 

82.50 
80.00 

1. จัดทำข้อมูลเผยแพร่ขั้นตอนการ
ให้บริการที่สำคัญในเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
2. หัวหน้าสำนักงานนำเข้าช้ีแจง
แนวทางในการปฏิบัติงานในท่ีประชุม
สำนักงานเพื่อกำกับติดตามและ
ปรับปรุงการบริการ 

หัวหน้าสำนักงาน มีนาคม 2565 1. จัดทำขั้นตอนการบริการที่สำคญั
เผยแพร่ในเว็บไซต ์
2. หัวหน้าสำนักงานนำเข้าช้ีแจง
แนวทางในการปฏิบัติงานในท่ี
ประชุมสำนักงานเพื่อกำกับติดตาม
และปรับปรุงการบริการเมื่อวันท่ี 
22 กุมภาพันธ์ 2565 

I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน 
ปฏิบัติงานหรือให้บริการ แกผู่้มาตดิต่อ
ทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รูจ้ักเป็นการ
ส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อย
เพียงใด 

80.00 หัวหน้าสำนักงานนำเข้าช้ีแจงแนวทาง
ในการปฏิบัติงานในท่ีประชุม
สำนักงานเพื่อกำกับติดตามและ
ปรับปรุงการบริการ 

หัวหน้าสำนักงาน มีนาคม 2565 หัวหน้าสำนักงานนำเข้าช้ีแจง
แนวทางในการปฏิบัติงานในท่ี
ประชุมสำนักงานเพื่อกำกับติดตาม
และปรับปรุงการบริการเมื่อวันท่ี 
22 กุมภาพันธ์ 2565 

I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มี
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตาม
ประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 
- มุ่งผลสำเร็จของงาน 

80.83 
 
 

83.75 

หัวหน้าสำนักงานนำเข้าช้ีแจงแนวทาง
ในการปฏิบัติงานในท่ีประชุม
สำนักงานเพื่อกำกับติดตามและ
ปรับปรุงการบริการ 

หัวหน้าสำนักงาน มีนาคม 2565 หัวหน้าสำนักงานนำเข้าช้ีแจง
แนวทางในการปฏิบัติงานในท่ี
ประชุมสำนักงานเพื่อกำกับติดตาม



ประเด็นการประเมิน คะแนน แนวทางปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน 

- ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระ
ส่วนตัว 
- พร้อมรับผิดชอบ หากความผดิพลาด
เกิดจากตนเอง 

 
78.75 

 
80.00 

และปรับปรุงการบริการเมื่อวันท่ี 
22 กุมภาพันธ์ 2565 

I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการ
เรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผูม้าติดต่อ 
เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนมุัติ 
อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม ่
- เงิน 
- ทรัพย์สิน 
- ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจคำนวณเปน็เงิน
ได้ เช่น การลดราคา การรับความ
บันเทิง เป็นต้น 

22.08 
 
 
 

21.25 
22.50 

 
 

22.50 

- วิทยาลัยกำหนดนโยบายการ
บริหารงานโดยมุ่งเน้นเสริมสร้าง

คุณธรรม ความโปร่งใส และความ
สุจรติในการปฏิบตัิการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต โดยได้
กำหนดให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการ
ปลูกและปลุกจติสำนึกด้านธรรมาภิ
บาลและจรยิธรรมในมหาวิทยาลัย
ทักษิณ และมีงบประมาณประจำปี 

2565 เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรดำเนิน
โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

- ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยฯ 
- หัวหน้าสำนักงาน 

ช่วง
ปีงบประมาณ 

2565 

- มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกนั
และปราบปรามการ โดยมีการ
กำหนดนโยบายการบริหารงานท่ี
มุ่งเน้นเสริมสร้างคณุธรรม ความ
โปร่งใสและความสุจรติในการ
ปฏิบัติงาน 

I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรอืจาก
บุคคล ท่ีให้กันในโอกาสตา่ง ๆ โดยปกติ
ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรอื
วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่
ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว บุคลากรใน
หน่วยงานของท่าน มีการรับสิ่ง

22.50 
 
 
 
 
 

- วิทยาลัยกำหนดนโยบายการ
บริหารงานโดยมุ่งเน้นเสริมสร้าง

คุณธรรม ความโปร่งใส และความ
สุจรติในการปฏิบตัิการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต วิทยาลยัการ

- รองผู้อำนวยการฯ 

ฝ่ายบรหิาร 

- หัวหน้าสำนักงาน 

ช่วงปีงบประมาณ 
2565 

มีการจัดทำแผนปฏิบตัิการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต โดยมี
การกำหนดนโยบายการบริหารงาน
ที่มุ่งเน้นเสรมิสร้างคุณธรรม ความ
โปร่งใส และความสุจรติในการ
ปฏิบัติงาน 



ประเด็นการประเมิน คะแนน แนวทางปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน 

ดังต่อไปนี้ หรือไม ่
- เงิน 
- ทรัพย์สิน 
- ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจคำนวณเปน็เงิน
ได้ เช่น การลดราคา การรับความ
บันเทิง เป็นต้น 

 
22.50 
22.50 

 
 

22.50 

จัดการเพื่อการพัฒนา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้
สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือ
ภาคเอกชน เพื่อสร้างความสมัพันธ์ที่ดี
และคาดหวังให้มีการตอบแทนใน
อนาคต หรือไม ่
- เงิน 
- ทรัพย์สิน 
- ประโยชน์อ่ืน ๆ เช่น การยกเว้น
ค่าบริการ การอำนวยความสะดวกเป็น
กรณีพิเศษ เป็นต้น 

21.25 
 
 
 
 

21.25 
21.25 

 
 

21.25 

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ได้
กำหนด กำกับดูแลบุคลากรไม่ให้เกิด

การรับสิ่งตอบแทนใดๆ หรือ
ผลประโยชน์ใดๆ ที่อาจสอดคล้องกับ
การดำเนินงานเพื่อใหร้ับผลตอบแทน

ใดๆ ทั้งสิ้น 

- ผู้บริหารวิทยาลัยฯ ช่วงปีงบประมาณ 
2565 

-มีการกำกับและดูแลไม่ใหบุ้คลากร

ของคณะฯ ให้สิ่งตอบแทน หรือ

ผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อคาดหวัง

ผลตอบแทนในอนาคต  

-มีการนำนโยบายการไมร่ับ
ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจาก
การปฏิบัตหิน้าท่ี (No Gift Policy) 
เผยแพร่ในเว็บไซต ์

ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ(I7-I2) 

I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี ของหน่วยงานของ
ท่าน มากน้อยเพียงใด 

60.00 1. จัดทำระบบสารสนเทศเผยแพร่
แผนการใข้งบประมาณประจำปีบน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 2. เผยแพร่

หัวหน้าสำนักงาน 
งานแผนและ
งบประมาณ 

มีนาคม 2565 1. จัดทำระบบสารสนเทศเผยแพร่
แผนการใข้งบประมาณประจำปีบน
เว็บไซต์ของหน่วยงานเสร็จ



ประเด็นการประเมิน คะแนน แนวทางปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน 

ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณผ่าน 
Line กลุม่ผู้เกีย่วข้อง 

เรียบร้อย 2. มีการเผยแพร่ข้อมลู
แผนการใช้จ่ายงบประมาณผ่าน 
Line กลุม่ผู้เกีย่วข้อง 

I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ 
โดยคำนึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มาก
น้อยเพียงใด 
- คุ้มค่า 
- ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของ
งบประมาณที่ตั้งไว ้

53.13 
 
 

82.50 
 

78.75 

ทำความเข้าใจกับผู้บริหารทุกระดบั
และบุคลากรที่เกีย่วข้อง ให้
ความสำคญัในการกำกับติดตาม การ
ปฏิบัติงาน การตรวจสอบอย่าง
เคร่งครดั 

ผู้บริหาร งานการเงิน 
งานพัสดุ งานแผน
และงบประมาณ 

มีนาคม 2565 ได้ดำเนินการแจ้งผู้บริหารและ
ผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว 

I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ
เพื่อประโยชนส์่วนตัว กลุม่ หรือพวก
พ้อง มากน้อยเพียงใด 

77.50 - วิทยาลัยฯ กำกับการใช้จ่าย
งบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์

ที่ตั้งไว้และเป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับด้วยความโปร่งใส 

- รองผู้อำนวยการฯ 

ฝ่ายบรหิาร 

- หัวหน้าสำนักงาน 

ทุกไตรมาส มีการกำกับและดูแลเกี่ยวกับการใช้
จ่ายงบประมาณเป็นประจำทุกไตร

มาส  
โดยนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจำวิทยาลัยฯ 

I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการ
เบิกจ่ายเงิน ที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงาน
ล่วงเวลา ค่าวสัดุอุปกรณ์ หรือค่า
เดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 

81.25 
  

- วิทยาลัยฯ เป็นหน่วยงานวิชาการที่มี
บุคลากรในหน่วยงานซึ่งจะต้องหา

รายได้เพื่อหล่อเลี้ยงตนเอง ด้านความ
คุ้มค่าจึงเน้นย้ำกับบคุลากรให้มาก

ที่สุด 

- รองผู้อำนวยการฯ 

ฝ่ายบรหิาร 

- หัวหน้าสำนักงาน 

ช่วงปีงบประมาณ 
2565 

ผู้บริหารวิทยาลยัฯ ได้กำกับดูแล
การดำเนินงานของบุคลาการอย่าง
ใกล้ชิด 



ประเด็นการประเมิน คะแนน แนวทางปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน 

I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/
การจัดหาพสัดุ และการตรวจรับพสัดุใน
ลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
- โปร่งใส ตรวจสอบได ้
- เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใด
รายหนึ่ง 

47.50 
 
 

82.50 
 

63.75 

ประชาสมัพันธ์ช่องทางการเข้าถึง
ข้อมูลแนวปฏิบัตหิรือประกาศและ
เผยแพรเ่กี่ยวกับการจัดซื้อจดัจ้างของ
ส่วนงานให้บุคลากรทราบ 

หัวหน้าสำนักงาน 
งานการเงินและพสัด ุ

มีนาคม 2565 เผยแพร่ข้อมลูเกีย่วกับการจดัซื้อจดั
จ้างในเว็บไซต์ของส่วนงาน 

I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสใหท้่าน มี
ส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใช้จา่ย
งบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ 
มากน้อยเพียงใด 
- สอบถาม 
- ทักท้วง 
- ร้องเรียน 

78.75 
 
 
 

80.00 
77.50 
78.75 

สร้างช่องทางในการสื่อสารในการมี
ส่วนร่วม การตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณเพื่อให้บุคลากรสามารถ
สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน และ
เผยแพร่ให้บคุลากรทราบ 

หัวหน้าสำนักงาน 
งานแผนและ
งบประมาณ 

มีนาคม 2565 พัฒนาระบบสอบถาม ทักท้วง 
ร้องเรียน ในการตรวจสอบการใช้
จ่ายงบประมาณ 

ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อำนาจ (I13-I18) 

I13 ท่านได้รับมอบหมายงานจาก
ผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อย
เพียงใด 

75.00 ผู้บริหารกำชับให้มีการนำเรื่องการ
มอบหมายงานอย่างเป็นธรรมเข้าเป็น
ประเด็นหนึ่งในการประชุมในระดบั
ต่าง ๆ 1. ประชุมสำนักงาน 2. ประชุม
สาขาวิชา/หลักสตูร 3. ประชุม
คณะกรรมการประจำคณะ 

คณบดี ประธาน
สาขาวิชา ประธาน
หลักสตูร หัวหน้า
สำนักงาน งานบุคคล 

มีนาคม 2565 ในการประชุมสำนักงาน/สาขาวิชา/
หลักสตูร และคณะกรรมการประจำ
คณะนำเรื่องการมอบหมายงาน
อย่างเป็นธรรมเข้าเป็นประเด็นหนึง่
ในการประชุม 



ประเด็นการประเมิน คะแนน แนวทางปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน 

I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏบิตัิงาน 
ตามระดับคณุภาพของผลงานอย่าง
ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

76.25 ช้ีแจงเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานผ่านช่องทางต่าง ๆ 

งานบุคคล มีนาคม 2565 แจ้งบุคลากรผ่านช่องทาง e-doc, 
Line กลุม่ และช้ีแจงในที่ประชุม
ระดับต่าง ๆ 

I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้
เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน 
หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเปน็ธรรม 
มากน้อยเพียงใด 

73.75 แจ้งเกณฑ์หรือข้อกำหนดในการ
พิจารณาการการคัดเลือกผู้เขา้รับการ
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้
ทุนการศึกษา e-doc, Line กลุ่ม และ
ช้ีแจงในที่ประชุมระดับต่าง ๆ 

งานบุคคล มีนาคม 2565 แจ้งบุคลากรผ่านช่องทาง e-doc, 
Line กลุม่ และช้ีแจงในที่ประชุม
ระดับต่าง ๆ 

ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ (I19-I24) 

I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอา
ทรัพย์สินของราชการ ไปเป็นของ
ส่วนตัว หรือนำไปให้กลุม่หรือพวกพ้อง 
มากน้อยเพียงใด 

83.75 -วิทยาลัยฯ มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิของการ
ปฎิบัติงานของวิทยาลัยเป็นหลัก 

เนื่องจากเป็นหน่วยงานหารายไดห้ล่อ
เลี้ยงตนเองดังนั้นจึงมีการควบคุมการ

นำทรัพย์สินของวิทยาลัยฯ อย่าง
เข้มงวด การกำกับตดิตาม 

- รองผู้อำนวยการฯ 

ฝ่ายบรหิาร 

- หัวหน้าสำนักงาน 

ช่วงปีงบประมาณ 
2565 

-ได้จัดทำแบบฟอร์มการขอยมืวัสดุ
ครุภณัฑ์เพื่อให้สามารถติดตามได ้

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรพัย์สิน
ของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของท่าน มีความสะดวกมาก
น้อยเพียงใด 

73.75 1. จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลขั้นตอน
การยืมทรัพยส์ิน 
2. เผยแพร่ข้อมลูผ่านทางเว็บไซตข์อง
หน่วยงานและ Line กลุม่ 

หัวหน้าสำนักงาน 
งานพัสดุ งานโสต
ทัศนศึกษา 

มีนาคม 2565 1. จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลขั้นตอน
การยืมทรัพยส์ิน 
2. เผยแพร่ข้อมลูผ่านทางเว็บไซต์
ของหน่วยงานและ Line กลุ่ม 



ประเด็นการประเมิน คะแนน แนวทางปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน 

I21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพยส์ินของราชการ 
ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงาน
ของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง 
มากน้อยเพียงใด 

81.25 1. จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลขั้นตอน
การยืมทรัพยส์ิน 
2. เผยแพร่ข้อมลูผ่านทางเว็บไซตข์อง
หน่วยงานและ Line กลุม่ 

หัวหน้าสำนักงาน 
งานพัสดุ งานโสต
ทัศนศึกษา 

มีนาคม 2565 1. จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลขั้นตอน
การยืมทรัพยส์ิน 
2. เผยแพร่ข้อมลูผ่านทางเว็บไซต์
ของหน่วยงานและ Line กลุ่ม 

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มกีาร
นำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้
ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงาน
ของท่าน มากน้อยเพียงใด 

73.75 -วิทยาลัยฯกำกับดูแลเกีย่วกับการขอ

ยืมทรัพย์สินของราชการให้มีการขอ

อนุญาตอย่างถูกต้อง และเป็นไปตาม

ระเบียบขั้นตอนของหน่วยงาน 

- สื่อสารให้บุคลากรของวิทยาลยัฯ 
ทราบถึงแนวทางขั้นตอนในการขอยื่ม

ทรัพย์สินของราชการ 

- รองผู้อำนวยการฯ 

ฝ่ายบรหิาร 

- หัวหน้าสำนักงาน 

ช่วงปีงบประมาณ 
2565 

มีการกำกับและดูแลเกี่ยวกับการขอ
ยืมทรัพย์สินของราชการให้มีการขอ
อนุญาตอย่างถูกต้อง และเป็นไป

ตามระเบียบขั้นตอน   

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน 
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่
ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

70.00 รวบรวม จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลแนว
ปฏิบัติของหน่วยงานกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการในช่องทางต่าง ๆ 

หัวหน้าสำนักงาน 
งานพัสดุ งานโสต
ทัศนศึกษา 

มีนาคม 2565 เผยแพร่ข้อมลูผ่านทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงานและ Line กลุม่ 

I24 หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อย
เพียงใด 

80.00 รวบรวม จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลใน
ช่องทางต่าง ๆ 

หัวหน้าสำนักงาน 
งานพัสดุ งานโสต
ทัศนศึกษา 

มีนาคม 2565 เผยแพร่ข้อมลูผ่านทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงานและ Line กลุม่ 



ประเด็นการประเมิน คะแนน แนวทางปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน 

ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาทุจริต (I25-I30) 

I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน 
ให้ความสำคญักับการต่อต้านการทุจริต 
มากน้อยเพียงใด 

88.75 รวบรวม จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลใน
ช่องทางต่าง ๆ 

 
มีนาคม 2565 เผยแพร่ข้อมลูผ่านทางเว็บไซต์ของ

หน่วยงานและ Line กลุม่ 

I26 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการ 
ดังต่อไปนี้ หรือไม ่
- ทบทวนนโยบายหรือมาตรการปอ้งกัน
การทุจริตในหน่วยงานใหม้ี
ประสิทธิภาพ 
- จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 

22.50 
 
 

22.50 
 
 

22.50 

- สื่อสารแผนงานต้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตของคณะฯ ไปยัง

บุคลากรเพื่อทราบและถือปฏิบัต ิ

- การสื่อสารและประชาสัมพันธ์
นโยบายหรือมาตรการป้องกันการ

ทุจริตผา่นทางเว็บไซค ์

-ผู้บริหารวิทยาลยัฯ ช่วงปีงบประมาณ 
2565 

มีการจัดทำแผนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และสื่อสาร
ให้บุคลากร ทราบและถือปฏิบัติ 

ผ่านทางเว็บไซต์  
 

I28 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการ
ดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริตในหน่วยงาน 
มากน้อยเพียงใด 
-เฝ้าระวังการทุจรติ 
-ตรวจสอบการทุจรติ 
-ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต 

63.33 
 
 

92.50 
91.25 
92.50 

-วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการตามระเบียบ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้มี
การกำกับดูแลและเฝา้ระวังการทจุริต
อย่างใกล้ชิต และจดัประชุมบคุลากร
ทุกสัปดาห์เพือ่ตรวจสอบและรายงาน
ผลการดำเนินงานของส่วนงานตา่งๆ 

ของวิทยาลัย 

-คณะผูบ้ริหาร ช่วงปีงบประมาณ 
2565 

มีการดำเนินการจดัประชุมบุคลากร
เป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อให้ทุก
ฝ่ายร่วมหารือหรือเสนอแนะในส่วน
ที่อาจเกิดข้อผิดพลาดอาจนำพาไปสู่
การทุจริตได ้



ประเด็นการประเมิน คะแนน แนวทางปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน 

I29 หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการ
ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงานไปปรับปรงุการ
ทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

80 จัดทำแผนการปรับปรุงการทำงานเพื่อ
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานและ
เผยแพร่ข้อมลูในช่องทางต่าง ๆ 

 
มีนาคม 2565 1. จัดทำแผนการปรับปรุงการ

ทำงานเพื่อป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงาน 2. เผยแพร่ข้อมลูผ่าน
ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและ 
Line กลุม่ 

I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจรติที่จะ
เกิดขึ้น ในหน่วยงานของท่าน ท่านมี
ความคิดเห็นต่อประเด็น ดังต่อไปนี้ 
อย่างไร 
- สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้
อย่างสะดวก 
- สามารถตดิตามผลการร้องเรียนได ้
- มั่นใจว่าจะมีการด าเนินการอย่าง
ตรงไปตรงมา 
- มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มี
ผลกระทบต่อตนเอง 

80.25 
 
 
 
 

81.25 
80.00 

 
81.00 

 
78.75 

1. จัดทำและประชาสมัพันธ์ช่องทาง
ร้องเรียน 
2. ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียน 

หัวหน้าสำนักงาน 
งานบุคคล 

มีนาคม 2565 1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการขอ้
ร้องเรียน 
2. เผยแพร่ข้อมลูผ่านทางเว็บไซต์
ของหน่วยงานและ Line กลุ่ม 

ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน (E1-E5) 

E1 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ 
ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตาม
ประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

79.96 
 
 

1. จัดทำข้อมูลเผยแพร่ขั้นตอนการ
ให้บริการที่สำคัญในเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

หัวหน้าสำนักงาน มีนาคม 2565 1. จัดทำขั้นตอนการบริการที่สำคญั
เผยแพร่ในเว็บไซต ์
2. หัวหน้าสำนักงานนำเข้าช้ีแจง



ประเด็นการประเมิน คะแนน แนวทางปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน 

- เป็นไปตามขั้นตอนท่ีกำหนด 
- เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 
- 
- 

80.17 
79.74 

2. หัวหน้าสำนักงานนำเข้าช้ีแจง
แนวทางในการปฏิบัติงานในท่ีประชุม
สำนักงานเพื่อกำกับติดตามและ
ปรับปรุงการบริการ 

แนวทางในการปฏิบัติงานในท่ี
ประชุมสำนักงานเพื่อกำกับติดตาม
และปรับปรุงการบริการเมื่อวันท่ี 
22 กุมภาพันธ์ 2564 

E2 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ 
ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผูม้า
ติดต่ออื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกันมากน้อย
เพียงใด 

81.47 หัวหน้าสำนักงานนำเข้าช้ีแจงแนวทาง
ในการปฏิบัติงานในท่ีประชุม
สำนักงานเพื่อกำกับติดตามและ
ปรับปรุงการบริการ 

หัวหน้าสำนักงาน มีนาคม 2565 หัวหน้าสำนักงานนำเข้าช้ีแจง
แนวทางในการปฏิบัติงานในท่ี
ประชุมสำนักงานเพื่อกำกับติดตาม
และปรับปรุงการบริการเมื่อวันท่ี 
22 กุมภาพันธ์ 2564 

E3 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ใหบ้ริการ
แก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือ
บิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด 

81.03 1. ส่งเสรมิให้เจ้าหน้าทีส่ำนักงานให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/
ให้บริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปดิบัง
หรือบิดเบือนข้อมลู ด้วยการทำความ
เข้าใจ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ในการ
ประชุมสำนักงานคณะฯ 2. ปรับปรุง
ระบบการให้บริการทีผู่้รับบริการ
สามารถเข้าถึงการให้บริการได้อยา่ง
เทา่เทียมกัน 

หัวหน้าสำนักงาน มีนาคม 2565 หัวหน้าสำนักงานนำเข้าช้ีแจง
แนวทางในการปฏิบัติงานในท่ี
ประชุมสำนักงานเพื่อกำกับติดตาม
และปรับปรุงการบริการเมื่อวันท่ี 
22 กุมภาพันธ์ 2564 



ประเด็นการประเมิน คะแนน แนวทางปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน 

E5 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการดำเนนิงาน 
โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชน
และส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพยีงใด 

83.19 ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับคำนึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวม
เป็นหลัก ด้วยการทำความเข้าใจ 
แลกเปลีย่นข้อคิดเห็น ในการประชุม
ต่าง ๆ เช่น การประชุมคณะกรรมการ
ประจำคณะ การประชุมสาขาวิชา 
ฯลฯ 

ผู้บริหาร มีนาคม 2565 ผู้บริหารนำเข้าในการประชุมต่าง ๆ 
เช่น การประชุมคณะกรรมการ
ประจำคณะ การประชุมสาขาวิชา 
การประชุมบคุลากรสำนักงาน 

ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร (E6-E10) 

E6 การเผยแพร่ข้อมลูของหน่วยงานท่ีท่าน
ติดต่อ มลีักษณะดังต่อไปนี้ มากนอ้ย
เพียงใด 
- เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 
- มีช่องทางหลากหลาย 

80.17 
 
 

80.17 
80.17 

เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมลูและ
ประชาสมัพันธ์ช่องทางการเผยแพร่
ข้อมูล ได้แก่ ช่อง Youtube , 
Fanpage , Website ,Group Line 

งานประชาสัมพันธ์ มีนาคม 2565 มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมลูและ
ประชาสมัพันธ์ช่องทางการเผยแพร่
ข้อมูล ได้แก่ ช่อง Youtube , 
Fanpage , Website ,Group Line 

E7 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการเผยแพร่
ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควร
รับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพยีงใด 

80.60 ปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานใหม้ี
การเผยแพร่ผลงานหรือข้อมลูที่
สาธารณชนควรทราบ 

งานประชาสัมพันธ์ 
หัวหน้าสำนักงาน 

มีนาคม 2565 ปรับปรุงเว็บไซต์เพิม่ข้อมูลที่
สาธารณชนควรทราบ 

E8 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟัง
คำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ดำเนินงาน/การให้บริการ หรือไม ่

91.38 1. ปรับปรุงแบบสอบสำรวจความ
ต้องการ ข้อคิดเห็น ของนิสิต 
ผู้รับบริการวิชาการ ผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย 
2. ประชาสัมพันธ์แบบสอบสำรวจ

หัวหน้าสำนักงาน มีนาคม 2565 1. ปรับปรุุงแบบสำรวจความ
ต้องการฯ ข้อคิดเห็น ของนิสติ 
ผู้รับบริการวิชาการ ผู้มสี่วนไดส้่วน
เสีย 



ประเด็นการประเมิน คะแนน แนวทางปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน 

ความต้องการ ความคดิเห็น ใน
ช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ 

2. ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความ
ต้องการฯ ผ่านช่องทางออนไลน ์

E9 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการชี้แจงและ
ตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัย
เกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน 
มากน้อยเพียงใด 

84.48 ประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
ในการประชุมบุคลากรสำนักงานทุก
วันจันทร์ที่ 4 ของเดือน 

หัวหน้าสำนักงาน มีนาคม 2565 หัวหน้าสำนักงานนำเข้าช้ีแจง
แนวทางในการปฏิบัติงานในท่ี
ประชุมสำนักงานเพื่อกำกับติดตาม
และปรับปรุงการบริการเมื่อวันท่ี 
22 กุมภาพันธ์ 2564 

E10 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มา
ติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ี
ในหน่วยงานหรือไม ่

79.31 1. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ
ร้องเรียนทุจรติทั้งในส่วนของคณะฯ 
และของมหาวิทยาลัย 

หัวหน้าสำนักงาน มีนาคม 2565 
 

ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน (E11-E15) 

E11 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มี
การปรับปรุงคุณภาพการปฏบิัติงาน/
การให้บริการใหด้ีขึ้นมากน้อยเพียงใด 

78.02 1. สำรวจความพึงพอใจของการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานเพื่อ
ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการ 2. ประชาสัมพันธ์ใน
ช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ 

หัวหน้าสำนักงาน มีนาคม 2565 ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของ
การปฏิบัติงานของบุคลากร
สำนักงานเพื่อประเมินคณุภาพการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการ 

E12 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุง
วิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การ
ให้บริการดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

79.31 1. จัดทำแผนและผลการปรับปรุง
วิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/
การบริการ 2. เผยแพรร่ายงานแผน

หัวหน้าสำนักงาน มีนาคม 2565 1. จัดทำแผนและผลการปรับปรุง
วิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/
การบริการ 
2. เผยแพร่รายงานแผนและผลการ



ประเด็นการประเมิน คะแนน แนวทางปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน 

และผลการปรับปรุงเชิงเปรียบเทียบใน
ช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ 

ปรับปรุงเชิงเปรียบเทียบในช่องทาง
ออนไลน์ต่าง ๆ 

E14 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ เปดิโอกาสให้
ผู้รับบริการ ผูม้าตดิต่อ หรือผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยี เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การ
ให้บริการของหน่วยงานไดด้ีขึ้น มาก
น้อยเพียงใด 

78.88 1. จัดทำแบบสอบสำรวจความ
ต้องการ ข้อคิดเห็น ของนิสิต 
ผู้รับบริการวิชาการ ผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย 
2. ประชาสัมพันธ์แบบสอบสำรวจ
ความต้องการ ความคดิเห็น ใน
ช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ 

หัวหน้าสำนักงาน มีนาคม 2565 1. ปรับปรุุงแบบสำรวจความ
ต้องการฯ ข้อคิดเห็น ของนิสติ 
ผู้รับบริการวิชาการ ผู้มสี่วนไดส้่วน
เสีย 
2. ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความ
ต้องการฯ ผ่านช่องทางออนไลน ์

E15 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุง
การดำเนินงาน/การให้บริการ ใหม้ีความ
โปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด 

78.88 1. จัดทำแผนการปรับปรุงการ
ดำเนินการ/การให้บริการ 2. 
ประชาสมัพันธ์แผนและผลการ
ปรับปรุงในช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ 

หัวหน้าสำนักงาน มีนาคม 2565 1. จัดทำแผนและผลการปรับปรุง
วิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/
การบริการ 2. เผยแพรร่ายงานแผน
และผลการปรับปรุงเชิงเปรียบเทียบ
ในช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ 


