
มาตรการสงเสรมิคุณธรรมและความโปรงใส

คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร

มหาวทิยาลัยพะเยา 2565



ค าน า 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้

หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบปัญหาการด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร 

ซึ่งมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องตามมติรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ที่เห็นชอบให้หน่วยงาน

ภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แนวทางและเครื่องมอืการประเมนิตามที่ส านักงาน ป.ป.ช.ก าหนด 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ซึ่งได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ B คะแนนที่ได้รับคือ 81.74 และเพื่อให้เกิดการพัฒนา

องค์กรอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้น าผลการประเมิน ITA มา

วิเคราะหป์ระเด็นที่ตอ้งมกีารปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติในองค์กรตอ่ไป 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 



1. ข้อมูลพื้นฐานของการประเมิน ITA

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) ก าหนดขึ้นเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตระยะที่ 4 (พ.ศ. 2565 – 2569) โดยค านึงถึงการเก็บข้อมูลอย่างรอบด้านและ

หลากหลายมิติ มีการก าหนดระเบียบวิธีการประเมินผลที่เป็นไปตามหลักการทางสถิติและทางวิชาการ 

มุ่งหวังให้หน่วยงานของรัฐที่เข้ารับการประเมิน ได้รับทราบผลการประเมินแนวทางการพัฒนา เกิดความ

ตระหนักในการบริหารงานและก ากับดูแลการด าเนินงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างเหมาะสม

ตามหลักธรรมาภิบาล อ านวยความสะดวกต่อประชาชนให้สามารถเข้าถึงการบริการสาธารณะด้วยความ

เป็นธรรมอย่างมีคุณภาพ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มมีตเิมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หนว่ยงานภาครัฐ

ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมิน ITA ดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 

โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด จ านวน 10 ตัวชี้วัด 3 เครื่องมือ

การวัดประเมินผล ทั้งในส่วนการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายนอก (EIT) และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  

ในปีงบประมาณ 2565 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมการ

ประเมิน ITA  ก าหนดตัวชี้วัดทั้งหมด 10 ตัวชี้วัด 3 เครื่องมือการวัดประเมินผล เกณฑ์คะแนนการ

ประเมิน 7 ระดับ ดังน้ี 

1) ตัวชี้วัด จ านวน 10 ตัวชี้วัด ได้แก่

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใชง้บประมาณ 

ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอ้ านาจ 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใชท้รัพย์สินของราชการ 

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 



2) เคร่ืองมือการวัดประเมินผล จ านวน 3 เคร่ืองมือ ได้แก่

1) แบบวัดการรับรู้ของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)

2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

(External Integrity and Transparency Assessment: EIT)

3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

เกณฑ์คะแนนการประเมิน 7 ระดับ ได้แก่

คะแนน ระดับ

95.00 - 100 AA

85.00 - 94.99 A

75.00 - 84.99 B

65.00 - 74.99 C

55.00 - 64.99 D

50.00 - 54.99 E

0 - 49.99 F

หมายเหตุ: คดิสัดส่วนคะแนนแบบถ่วงน้ าหนัก IIT = 30%, EIT = 30% และ OIT 40% 



2. ผลการประเมิน ITA ของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผลการประเมิน ITA ของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีประมาณ 

พ.ศ. 2565 ภาพรวมคะแนนเฉลี่ย 81.74 (ระดับ B) 

ตัวชี้วัด คะแนน ร้อยละ ระดับ

ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหนา้ที่ (IIT) 88.94 25.16 

ตัวชี้วัดท่ี 2 การใชง้บประมาณ (IIT) 80.4

ตัวชี้วัดท่ี 3 การใชอ้ านาจ (IIT) 85.81

ตัวชี้วัดท่ี 4 การใชท้รัพย์สินของราชการ (IIT) 82.22

ตัวชี้วัดท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต (IIT) 81.95

ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการด าเนินงาน (EIT) 85.92 24.95 

ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร (EIT) 81.78

ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงการท างาน (EIT) 81.83

ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล (OIT) 84.85 31.63 

ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต (OIT) 60

คะแนนประเมินคดิเป็นร้อยละ 81.74 B 



3. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นของคณะที่ปรึกษาการประเมิน ITA จากการประเมินคุณธรรมและความ 

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 ที่มีต่อ                          

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

หน่วยงานพึงพิจารณาผลประเมินเพื่อน าไปสู่การพัฒนาในจุดที่ยังคงเป็นปัญหา โดยหากมีการ

วางแผนแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คาดหมายได้ว่าหน่วยงานจะสามารถยกระดับการด าเนินงานตามหลัก

คุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธิผล รวมถึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา สร้างความ

ไว้วางใจแก่สาธารณชนได้มากยิ่งขึน้ในปีต่อ ๆ ไป ทั้งนี ้ประเด็นที่ควรมีการเปิดเผย หรอืบริหารจัดการให้ดี

ยิ่งขึ้น ได้แก่ 

1.เพิ่มมาตรการก ากับให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือก

ปฏิบัติ ก ากับติดตามการท างานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานว่ามีการติดต่อ ปฏิบัติงาน และให้บริการ                  

แก่ประชาชนเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด ให้ตรวจสอบว่าประเด็นการปฏิบัติงานให้บริการ    

แก่ผู้อื่นว่าเป็นไปตามขั้นตอนหรือระยะเวลาที่ก าหนดมากน้อยเพียงใด ให้ตรวจสอบว่าบุคลากร                          

ในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการ แก่ผู้มาติดตอ่ทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดตอ่ที่รูจ้ักเป็นการสว่นตัวอย่าง

เท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด ปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการให้มีความโปร่งใสมากขึ้น ส่งเสริมการ

เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจนมากขึ้นเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มา

ติดตอ่ หรอืผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย เข้าไปมีสว่นร่วม 

ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึน้ เพิ่มการปรับปรุงวิธีการ

และขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น ส่งเสริมการท างานที่ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชน              

และส่วนรวมเป็นหลัก 

2.เพิ่มมาตรการก ากับติดตามการท างานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการท างานอย่าง

ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรอืบิดเบือนข้อมูล 

3.ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี                         

ของหน่วยงานของท่านมากขึ้นและเพิ่มมาตรการชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยจากประชาชน

เกี่ยวกับการด าเนินงานให้ชัดเจนมากขึ้น ส่งเสริมให้หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการ

ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเพิ่มการให้สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน เพิ่มกลไกก ากับให้หน่วยงาน

ของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงความคุ้มค่า และไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ 

4.เพิ่มกลไกก ากับหน่วยงานของท่าน โดยให้มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหา พัสดุ และการตรวจรับ

พัสดุ ที่โปร่งใสตรวจสอบได้ ไม่เอือ้ประโยชน์ใหผู้ป้ระกอบการรายใดรายหนึ่ง 



5.พึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาพฤติกรรมการมุ่งเน้นผลส าเร็จของงาน การให้ความส าคัญกับ

งานมากกว่าธุระส่วนตัว และความพร้อมรับผิดรับชอบหากความผิดพลาดเกิดจากตนเองของบุคลากรใน

หนว่ยงานของท่านมากขึ้น 

6.ส่งเสริมให้มีการมอบหมายงานตามต าแหน่งหน้าที่จากผูบ้ังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 

7.ส่งเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง 

8.พัฒนากระบวนการการคัดเลือกผูเ้ข้ารับ การฝึกอบรม การศกึษาดูงาน หรอืการให้ทุนการศึกษา 

อย่างเป็นธรรม 

9.เพิ่มการอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้

ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านในการใช้

ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพิ่มการก ากับติดตาม ถ้ามีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน 

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ต้องมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง เพิ่มมาตรการก ากับดูแลและตรวจสอบ 

การใชท้รัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ใหม้ีการน าไปใช้ประโยชน์สว่นตัว กลุ่ม หรอืพวกพ้อง 

10.แก้ไขปัญหาการทุจริตในหนว่ยงานของท่านอย่างจริงจัง 

11.สร้างช่องทางการร้องเรียน การติดตามผลการร้องเรียน และสร้างความมั่นใจในการจัดการ  

การทุจริต ตลอดจนปกป้องผูก้ระท าการรอ้งเรียน 

12.ส่งเสริมให้มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน                   

ไปปรับปรุงการท างาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหนว่ยงาน 

13.เพิ่มมาตรการส่งเสริมให้หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบ              

การทุจริต และลงโทษทางวินัยอย่างจริงจังเมื่อพบการทุจริต 

14.ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และเพิ่มช่องทางที่หลากหลาย

มากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน  

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  

(Internal Integrity and Transparency: IIT)  

ผลการประเมิน ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าที่ I1-I6 (คะแนนรวม 88.94)  

ผลการประเมินพบว่า ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ พบว่า

คะแนนอยู่ในระดับ 88.94  ข้อเสนอแนะมีดังนี ้ 

1. ควรปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม  

2. หนว่ยงานควรมีคู่มือการให้บริการ คู่มอืการปฏิบัติงาน มีผังขั้นตอนการให้บริการ การปฏิบัติงานที่

ชัดเจน และเผยแพรแ่ก่ผูม้ารับบริการและสาธารณะชนผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงานต่าง ๆ  

3. มีกระบวนการรับเรื่อง ส่งเรื่องตามล าดับงานมาก่อนหลังและเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  

4. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานของ หนว่ยงานตามเป้าหมายที่ก าหนดเพื่อมุ่งผลส าเร็จตาม KPI และมี

การตดิตามประเมินผลเพื่อน าไปปรับปรุงและพัฒนา  

5. รักษามาตรฐานในการให้บริการในด้านต่าง ๆ ตามพันธกิจของหน่วยงาน  

6. ประกาศเจตนารมณ์ ไม่ให ้ไม่รับ ของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหนา้ที่ (No Gift Policy) 

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ มาตรการ 

I1 บุคลากรในหนว่ยงานของท่าน 

ปฏิบัติงาน/ ให้บริการแก่ผูม้าติดตอ่ 

ตามประเด็นดังตอ่ไปนี้ มากน้อย

เพียงใด  

- โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด  

- โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาที่

ก าหนด 

1. ก าหนดขั้นตอนการให้บริการ หรือการปฏิบัติงาน

อย่างชัดเจน และปฏิบัติตอ่ผูม้ารับบริการ ตาม

ขั้นตอนอย่างเท่าเทียม  

2. จัดท าคู่มอืการใหบ้ริการ  

3. ประกาศเจตนารมณ์ ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและ

ของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift 

Policy) 

I2 บุคลากรในหนว่ยงานของท่านปฏิบัติ/ 

ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไปกับผู้

มาติดตอ่ทีรู่้จักเป็นส่วนตัวเท่าเทียม

กันมากน้อยเพียงใด 

 



I3 บุคลากรในหนว่ยงานของท่าน มี

พฤติกรรมในการปฏิบัติงานตาม

ประเด็นดังตอ่ไปนี ้อย่างไร  

- มุ่งผลส าเร็จของงาน  

- ให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระ

ส่วนตัว  

- พร้อมรับผิดชอบหากความ

ผดิพลาดเกิดจากตนเอง 

I4 บุคลากรในหนว่ยงานของท่าน มีการ

เรียกรับสิ่ง ดังตอ่ไปนี ้จากผูม้าติดตอ่ 

เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ 

อนุญาต หรอืให้บริการ หรือไม่  

- เงิน  

- ทรัพย์สิน  

- ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจค านวณเป็น

เงินได้ เชน่ การลดราคา การรับความ

บันเทิง เป็นต้น 

I5 ในช่วงเทศกาลหรอืวาระส าคัญต่าง ๆ 

ตาม ขนบธรรมเนยีม ประเพณี 

บุคลากรใน หนว่ยงานของท่าน มีการ

รับสิ่งดังตอ่ไปนี้ นอกเหนอืจากการรับ

โดยธรรมจรรยา หรอืไม่  

- เงิน  

- ทรัพย์สิน  

- ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจค านวณเป็น

เงินได้ เชน่ การลดราคา การรับความ

บันเทิง เป็นต้น 

I6 บุคลากรในหนว่ยงานของท่าน มีการ

ให้สิ่ง ดังต่อไปนี ้แก่บุคคลภายนอก

หรอืภาคเอกชน เพื่อสร้าง



ความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มี 

การตอบแทนในอนาคต หรือไม่  

- เงิน  

- ทรัพย์สิน  

- ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจค านวณเป็น

เงินได้ เชน่ การลดราคา การรับความ

บันเทิง เป็นต้น 

 

ผลการประเมิน ตัวชี้วัดท่ี 2 การใช้งบประมาณ I7-I12 (คะแนนรวม 80.4) 

ผลการประเมินพบว่า ตัวชี้วัดที่ 2 การใชง้บประมาณ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ พบว่า

คะแนนอยู่ใน ระดับ 80.4 ข้อเสนอแนะมีดังนี้  

1. การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของหนว่ยงาน  

2. เปิดโอกาสใหบุ้คลากรภายในหน่วยงาน มสี่วนรว่มในการตรวจสอบการใชจ้่ายงบประมาณ  

3. ควรมีการก ากับติดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง  

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ มาตรการ 

I7 ท่านรูเ้กี่ยวกับแผนการใช้จ่าย

งบประมาณ ประจ าปีของหน่วยงาน

ของท่าน มากน้อย เพียงใด 

1. หนว่ยงาน เผยแพรแ่ผนการใช้-จา่ยงบประมาณให้

บุคลากร ภายในหนว่ยงานได้รับทราบและ จัดให้มี

ช่องทางในการตรวจสอบ การใชจ้่ายงบประมาณของ 

หนว่ยงาน  

2.พัฒนาระบบงบประมาณให้มกีารเปิดเผยข้อมูลและ

สร้างการมี ส่วนรว่มในกระบวนการ งบประมาณของ

ทุกหน่วยงาน ตั้งแตเ่ริ่มจัดท าค าของบประมาณ 

จนถึงการใช้งบประมาณและ ประเมินผลการใช้

งบประมาณ  

3. เพิ่มช่องทางให้สามารถ ตรวจสอบ/แสดงความ

คิดเห็น แจ้งเบาะแสเมื่อพบว่า กระบวนการ

งบประมาณหรอืมีการใช้จา่ยงบประมาณที่สอ่ถึง การ

ทุจรติ ยกตัวอย่างเช่น ช่องทางออนไลน์ Web board, 

กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น 

I8 หนว่ยงานของท่าน ใช้จ่าย

งบประมาณ โดย ค านึงถึงประเด็น

ดังตอ่ไปนี ้มากน้อยเพียงใด  

- คุ้มค่า  

- ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของ

งบประมาณ ที่ตัง้ไว้ 

I9 หนว่ยงานของท่าน ใช้จ่าย

งบประมาณเพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว 

กลุ่ม หรอืพวกพ้อง มากน้อย เพียงใด 

I10 บุคลากรในหนว่ยงานของท่าน มีการ

เบิก จา่ยเงนิที่เป็นเท็จ เชน่ ค่าท างาน



ล่วงเวลา ค่า วัสดุอุปกรณ์ หรอืค่า

เดินทาง ฯลฯ มากน้อย เพียงใด 

I11 หนว่ยงานของท่าน มีการจัดซือ้จัด

จา้ง/การ จัดหาพัสดุ และการตรวจ

รับพัสดุในลักษณะ ดังตอ่ไปนี ้มาก

น้อยเพียงใด  

- โปร่งใส ตรวจสอบได้  

- เอือ้ประโยชน์ใหผู้ป้ระกอบการราย

ใดราย หนึ่ง 

I12 หนว่ยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน 

มีสว่น ร่วมในการตรวจสอบการใช้

จา่ยงบประมาณ ตามประเด็น

ดังตอ่ไปนี ้มากน้อยเพียงใด  

- สอบถาม  

- ทักท้วง 

- ร้องเรียน 

 

ผลการประเมิน ตัวชี้วัดท่ี 3 การใช้อ านาจ I13-I18 (คะแนนรวม 85.81) 

ผลการประเมินพบว่า ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอ้ านาจ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ พบว่า

คะแนนอยู่ในระดับ 85.81 ข้อเสนอแนะมีดังนี้ 

1. การก าหนดค่างานใหชั้ดเจนและเป็นธรรม  

2. พัฒนาบุคลากร 

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ มาตรการ 

I13 ผูบ้ังคับบัญชาของท่าน มอบหมาย

งานแก่ท่าน อย่างเป็นธรรม มาก

น้อยเพียงใด 

1. หัวหน้าหนว่ยงานก าหนดแนวทางการประเมินผล

การปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและปฏิบัติตอ่บุคลากร

ภายในอย่างเป็นธรรม ประเมินผลการปฏิบัติงานตาม

ระดับคุณภาพของผลงาน I14 ท่านได้รับการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ตาม ระดับคุณภาพของ

ผลงาน มากน้อยเพียงใด 



I15 ผูบ้ังคับบัญชาของท่าน มกีาร

คัดเลือกผูเ้ข้ารับ การฝึกอบรม 

การศกึษาดูงาน หรอืการให้ 

ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มาก

น้อย เพียงใด 

I16 ผูบ้ังคับบัญชาของท่าน มกีารสั่งการ

ให้ท่านท า ธุระส่วนตัวของ

ผูบ้ังคับบัญชา มากน้อย เพียงใด 

I17 ผูบ้ังคับบัญชาของท่าน มกีารสั่งการ

ให้ท่านท า ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรอืมี

ความเสี่ยงตอ่การ ทุจริต มากน้อย

เพียงใด 

I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน

ของท่าน มีลักษณะดังต่อไปนี ้มาก

น้อยเพียงใด  

- ถูกแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ  

- มีการซื้อขายต าแหน่ง  

- เอือ้ประโยชน์ใหก้ลุ่มหรอืพวก

พ้อง 

 

ผลการประเมิน ตัวชี้วัดท่ี 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ I19-I24 (คะแนนรวม 82.22) 

ผลการประเมินพบว่า ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สนิของราชการ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 

ข้อ พบว่า คะแนนอยู่ในระดับ 82.22 ข้อเสนอแนะมีดังนี ้

1. จัดท าขัน้ตอนการขออนุญาตการใชท้รัพย์สินของราชการ 

 

 

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ มาตรการ 

I19 บุคลากรในหนว่ยงานของท่าน มีการ

เอา ทรัพย์สินของราชการไปเป็นของ

1. หนว่ยงานแจง้ขัน้ตอนการขออนุญาตเพื่อยืม

ทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัยไปใช้ปฏิบัติงานให้ 



ส่วนตัว หรอื น าไปให้กลุ่มหรอืพวก

พ้อง มากน้อยเพียงใด 

รับทราบอย่างทั่วถึงและก ากับ ดูแลตรวจสอบการใช้

ทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ 

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืม

ทรัพย์สินของ ราชการไปใช้ปฏิบัติงาน

ในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก 

มากน้อยเพียงใด 

I21 กรณีที่ตอ้งมกีารขอยืมทรัพย์สินของ

ราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรใน

หนว่ยงานของท่าน มีการขออนุญาต

อย่างถูกต้อง มากน้อย เพียงใด 

I22 บุคคลภายนอกหรอืภาคเอกชน มีการ

น า ทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดย

ไม่ได้ขอ อนุญาตอย่างถูกต้อง จาก

หนว่ยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

I23 ท่านรูแ้นวปฏิบัติของหน่วยงานของ

ท่าน เกี่ยวกับการใชท้รัพย์สินของ

ราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

I24 หนว่ยงานของท่าน มีการก ากับดูแล

และ ตรวจสอบการใชท้รัพย์สินของ

ราชการ เพื่อ ป้องกันไม่ใหม้ีการ

น าไปใช้ประโยชน์สว่นตัว กลุ่ม หรอื

พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

 

ผลการประเมิน ตัวชี้วัดท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจรติ I25-I30 (คะแนนรวม 81.95) 

ผลการประเมินพบว่า ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจรติ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ 

พบว่าคะแนน อยู่ในระดับ 81.95 ข้อเสนอแนะมีดังนี้  

1. การรับรู้ของบุคลากรในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่มาจากนโยบายที่เกี่ยวข้อง และ

แผนงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพื่อใหเ้กิดการแก้ไขปัญหายังไม่เกิด

ประสิทธิภาพ และน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมได้  



2. ผูบ้ริหารสูงสุดตอ้งให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจรติ และต่อตา้นการทุจริตอย่างจริงจัง  

3. การประเมินประสทิธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน  

4. การสร้างความเชื่อม่ันให้บุคลากรภายใน ในการรอ้งเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริต 

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ มาตรการ 

I25 ผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงานของ

ท่านให้ความส าคัญกับการต่อตา้น

การทุจริต มาก น้อยเพียงใด 

1. จัดให้มีช่องทางเพื่อให้ผู้มีส่วน ได้สว่นเสียภายใน

สามารถแจง้ เบาะแสอันควรสงสัย โดยมี มาตรการ

คุ้มครองผู้ร้องเรียน ข้อมูลของผู้รอ้งเรียนจะต้องถูก 

เก็บรักษาไว้เป็นความลับ และมี การตดิตามรายงาน

สามารถ ติดตามผลการร้องเรียนได้  

2. ผูอ้ านวยการกล่าวแสดง เจตจ านงสุจริตในการ

ประชุม ประชาคมพนักงาน  

3. หนว่ยงานภายในน าผลจากการ ตรวจสอบไป

ปรับปรุงและพัฒนา งาน  

4.หนว่ยงานสร้างการรับรู้ของ บุคลากรต่อการแก้ไข

ปัญหาการ ทุจรติของหน่วยงาน 

I26 หนว่ยงานของท่าน มีการด าเนินการ 

ดังตอ่ไปนี ้หรอืไม่  

- ทบทวนนโยบายหรือมาตรการ

ป้องกันการทุจริตในหนว่ยงานให้มี

ประสิทธิภาพ  

- จัดท าแผนงานด้านการป้องกัน

และปราบปรามการทุจรติของ

หนว่ยงาน 

I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของ

ท่านได้รับการแก้ไข มากน้อย

เพียงใด 

I28 หนว่ยงานของท่าน มีการด าเนินการ

ดังตอ่ไปนี ้ต่อการทุจริตใน

หนว่ยงาน มากน้อยเพียงใด  

- เฝ้าระวังการทุจริต  

- ตรวจสอบการทุจริต  

- ลงโทษทางวินัย 

I29 หนว่ยงานของท่านมีการน าผลการ

ตรวจสอบของฝา่ยตรวจสอบ ทั้ง

ภายในและภายนอกหนว่ยงาน ไป

ปรับปรุงการท างานเพื่อป้องกันการ

ทุจรติในหน่วยงานมากน้อยเพียงใด 



I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริต

ที่เกิดขึน้ใน หนว่ยงานของท่าน ท่าน

มีความคิดเห็นต่อประเด็นดังตอ่ไปนี ้

อย่างไร 

- สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐาน

ได้อย่างสะดวก  

- สามารถติดตามผลการร้องเรียน

ได้  

- มั่นใจว่าจะมีการด าเนินการอย่าง 

ตรงไปตรงมา  

- มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มี

ผลกระทบต่อตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการด้านการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

(External Integrity and Transparency: EIT) 



ผลการประเมิน ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการด าเนินงาน E1-E5 (คะแนนรวม 85.92)  

ผลการประเมินพบว่า ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 5 

ข้อ พบว่าคะแนนอยู่ ในระดับ 85.92 ข้อเสนอแนะมีดังนี ้ 

1. เผยแพร่ขั้นตอนการบริการให้สาธารณชนรับทราบอย่างชัดเจน  

2. พัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน โดยเปิดโอกาสใหผู้ร้ับบริการ ผู้มา

ติดตอ่หรอืผูม้ีสว่นได้ ส่วนเสียเข้าไปมีสว่นร่วมเพื่อปรับปรุงการด าเนินงาน การบริการให้เกิดความ

โปร่งใส   

3 มีการปรับปรุงวธิีการและขั้นตอนการท างานให้ดีขึ้น   

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ มาตรการ 

E1 เจ้าหน้าที่ของหนว่ยงานที่ท่านติดตอ่ 

ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตาม

ประเด็นดังต่อไปนี ้มากน้อยเพียงใด  

- โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนที่

ก าหนด  

- โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาที่

ก าหนด 

1. หนว่ยงานปฏิบัติต่อผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตาม

ขั้นตอนอย่างเท่าเทียม และจัดให้มช่ีองทางการ

ประเมินความพึงพอใจในการรับ บริการหรือการ

ปฏิบัติงาน เพื่อน าผลการประเมินมาปรับปรุงการ

ให้บริการหรือการปฏิบัติงานนั้น  

E2 เจ้าหน้าที่ของหนว่ยงานที่ท่านติดตอ่ 

ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่านกับผูม้า

ติดตอ่ อื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกันมาก

น้อยเพียงใด 

E3 เจ้าหน้าที่ของหนว่ยงานที่ท่านติดตอ่ 

ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/

ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา 

ไม่ปิดบังหรอื บิดเบือนข้อมูลมาก

น้อยเพียงใด 

E4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคย

ถูกเจ้าหนา้ที่ของหน่วยงานที่ท่าน

ติดตอ่ร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่ง

ดังตอ่ไปนี ้เพื่อแลกกับการ



ปฏิบัติงาน การอนุมัต ิอนุญาต หรอื 

ให้บริการ หรือไม ่ 

- เงิน  

- ทรัพย์สิน  

- ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจค านวณเป็น

เงินได้ เชน่ การลดราคา การให้

ความบันเทิง เป็น ต้น 

E5 

 

หนว่ยงานที่ท่านติดตอ่ มกีาร

ด าเนนิงาน โดยค านึงถึงประโยชน์

ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 

มากน้อยเพียงใด 

 

ผลการประเมิน ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพในการสื่อสาร E6-I10 (คะแนนรวม 81.78)  

ผลการประเมินพบว่า ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพในการสื่อสาร ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ 

พบว่าคะแนน อยู่ในระดับ 81.78 ข้อเสนอแนะมีดังนี ้ 

1. ควรพัฒนาการเผยแพร่ผลงานหรอืข้อมูลสาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน เข้าถึงงา่ย ไม่

ซับซ้อนและมีช่องทางหลากหลาย 

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ มาตรการ 

E6 การเผยแพรข่้อมูลของหน่วยงานที่

ท่านติดตอ่ มีลักษณะดังต่อไปนี ้

มากน้อยเพียงใด  

- เข้าถึงงา่ย ไม่ซับซ้อน  

- มีช่องทางหลากหลาย 

1. หนว่ยงาน เผยแพร่ผลงานหรอื ข้อมูลที่สาธารณชน

ควรรับทราบ อย่างชัดเจน และจัดมีช่องทางการ 

สื่อสารหลากหลาย เข้าถึงง่าย ไม่ ซับซ้อน  

2.สว่นงาน/หนว่ยงาน ร่วมกัน ประชาสัมพันธ์ใหผู้ม้ี

ส่วนได้เสีย ภายนอกที่มารับบริการ เขา้ระบบ ประเมิน 

EIT ให้ได้ตามจ านวนที่ก าหนด E7 หนว่ยงานที่ท่านติดตอ่ มีการ

เผยแพร่ผลงาน หรือข้อมูลที่

สาธารณชนควรรับทราบอย่าง 

ชัดเจนมากน้อยเพียงใด 

E8 หนว่ยงานที่ท่านติดตอ่ มช่ีองทางรับ

ฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ



การด าเนินงาน/ การให้บริการ 

หรอืไม่ 

E9 หนว่ยงานที่ท่านติดตอ่ มีการช้ีแจง

และตอบค าถาม เมื่อมีขอ้กังวล

สงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงานได้

อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

E10 

 

หนว่ยงานที่ท่านติดตอ่มีช่องทางให้ผู้

มาติดตอ่ร้องเรียนการทุจริตของ

เจ้าหน้าที่ในหนว่ยงานหรอืไม่ 

 

ผลการประเมิน ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการท างาน E11-E15 (คะแนนรวม 81.83)  

ผลการประเมินพบว่า ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 5 

ข้อ พบว่า คะแนนอยู่ในระดับ 89.03 ข้อเสนอแนะมีดังนี้ 

1. พัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการหน่วยงาน โดยเปิดโอกาสใหผู้ร้ับบริการ ผู้มาตดิต่อหรอืผูม้ี

ส่วนได้ส่วน เสียเข้าไปมีสว่นร่วมเพื่อปรับปรุงการด าเนินงาน การให้บริการให้เกิดความโปร่งใส 

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ มาตรการ 

E11 เจ้าหน้าที่ของหนว่ยงานที่ท่านติดตอ่ 

มีการปรับปรุงคุณภาพการ

ปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นมาก

น้อยเพียงใด 

1. จัดให้มีช่องทางการประเมิน ความพึงพอใจในการ

รับบริการ หรอืการปฏิบัติงาน เพื่อน าผลการ ประเมิน

มาปรับปรุงการให้บริการ หรอืการปฏิบัติงานนั้น 

E12 หนว่ยงานที่ท่านติดตอ่มีการ

ปรับปรุงวธิีการและขั้นตอนการ

ด าเนนิงาน/การให้บริการดีขึน้มาก

น้อยเพียงใด 

E13 หนว่ยงานที่ท่านติดตอ่ มกีารน า

เทคโนโลยีมา ใช้ในการด าเนินงาน/

การให้บริการ ใหเ้กิดความสะดวก

รวดเร็วมากขึ้น หรอืไม่ 



E14 หนว่ยงานที่ท่านติดตอ่ เปิดโอกาส

ให้ผู้รับบริการ ผูม้าติดตอ่ หรอืผูม้ี

ส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีสว่นร่วมใน

การปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/

การให้บริการของ หน่วยงานได้ดีขึน้ 

มากน้อยเพียงใด 

E15 

 

หนว่ยงานที่ท่านติดตอ่ มกีาร

ปรับปรุงการด าเนนิงาน/การ

ให้บริการให้มคีวามโปร่งใสมากขึ้น 

มากน้อยเพียงใด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 

(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 

ผลการประเมิน ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล E11-E15 (คะแนนรวม 84.85 คะแนน) 



ผลการประเมินพบว่า ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ขอ้มูล) 

พบว่าคะแนนอยู่ในระดับ 84.85  

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ มาตรการ 

O1 โครงสรา้ง 1.ปรับปรุงระบบสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ตามเกณฑก์ารประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การ ด าเนินงาน (UP ITA) ของมหาวิทยาลัย  

2.ให้หน่วยงานมีสว่นร่วมในการเปิดเผยข้อมูลมากยิ่งขึน้  

3.จัดโครงการเตรยีมความพร้อมในการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (UP ITA)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร 

O3 อ านาจหน้าที่ 

O4 แผนยุทธศาสตรห์รอืพัฒนา

หนว่ยงาน 

O5 ข้อมูลการติดต่อ 

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 

O8 Q&A 

O9 Social Network 

O10 แผนด าเนินงานประจ าปี 

O11 รายงานการก ากับติดตามการ

ด าเนนิงานประจ าปี รอบ 6 เดือน 

O12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 

O13 คู่มอืหรอืมาตรฐานการปฎิบัติงาน 

O14 คู่มอืมาตรฐานการให้บริการ 

O15 ข้อมูลเชิงสถิตกิารให้บริการ 

O16 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจ

การให้บริการ 



O17 E-Service  

O18 แผนการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปี 

O19 รายงานการก ากับติดตามการใชจ้่าย

งบประมาณ รอบ 6 เดือน 

O20 รายงานผลการใชจ้่ายงบประมาณ

ประจ าปี 

O21 แผนการจัดซื้อจัดจา้งหรอืแผนการ

จัดหาพัสดุ 

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซือ้ 

จัดจา้งหรอืการ จัดหาพัสดุ 

O23 สรุปผลการจัดซือ้จัดจ้างหรือการ

จัดหาพัสดุรายเดือน 

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจา้งหรอืการ

จัดหาพัสดุ ประจ าปี 

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

O26 การด าเนินการตามนโยบายการ

บริหารทรัพยากรบุคคล 

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา 

ทรัพยากรบุคคล 

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลประจ าปี 

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน

การทุจริต 

 



O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

O31 ข้อมูลเชิงสถิตเิรื่องรอ้งเรียนการ

ทุจรติประจ าปี 

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 

O33 การเปิดโอกาสใหเ้กิดการมีส่วนรว่ม 

 

ผลการประเมิน ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต O34-O43 (คะแนนรวม 60)  

ผลการประเมินพบว่า ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชีว้ัดย่อย (10 ข้อมูล) 

พบว่าคะแนน อยู่ในระดับ 60   

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ มาตรการ 

O34 เจตจ านงสุจริตของผูบ้ริหาร 1.คณบดีแสดงเจตจ านงสุจริต ในการประชุมบุคลากร

ของคณะ 

2. สื่อสารนโยบาย มาตรการ สง่เสริมคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบ

อย่างทั่วถึง  

3.สรา้งความตระหนักด้านการมคีุณธรรมและความ

โปร่งใสให้แก่ผู้บริหาร และบุคลากรในหนว่ยงาน 

O35 การมสี่วนรว่มของผูบ้ริหาร 

O36 การประเมนิความเสี่ยงการทุจรติ 

ประจ าปี 

O37 การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง

การทุจริต 

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ 

O40 รายงานการก ากับติดตามการ

ด าเนนิการป้องกันการ ทุจริต รอบ 6 

เดือน 

O41 รายงานผลการด าเนินการป้องกัน

การทุจริตประจ าปี 



O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ

โปร่งใสภายในหนว่ยงาน 

O43 การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริม

คุณธรรมและความโปร่งใสภายใน 

หนว่ยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรการและผู้รับผิดชอบด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)  

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ล าดับ หัวข้อประเมิน รายละเอียดองค์ประกอบดา้นข้อมูล

ประจ าปี 2566 

ข้อมูลที่ต้องเผยแพร ่

บนเว็บไซตห์นว่ยงาน 

ข้อมูลที่ต้องเผยแพร ่

คณะรฐัศาสตร ์

ส่วนงาน 

ที่รับผิดชอบ 

O1 โครงสร้าง - แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งสว่น 

ราชการของหนว่ยงาน  

• แสดงต าแหนง่ท่ีส าคญั และการแบ่ง 

ส่วนงานภายใน เชน่ ส านัก กอง ศูนย์ 

ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น 

-จัดท าแผนผงัโครงสร้างการ แบ่ง

ส่วนราชการหน่วยงานท่ี เป็นปัจจุบัน

เว็บไซต์หน่วยงาน  

 

1.1 โครงสร้างคณะรัฐศาสตร์  

1.2 โครงสร้างสว่นงาน ภายใน 

งานบริหารท่ัวไป 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร • แสดงขอ้มูลของผู้บริหารสูงสดุ และผู้

ด ารงต าแหนง่ทางการบริหารของ 

หนว่ยงาน อยา่งน้อยประกอบด้วย 

ผู้บริหารสูงสุดและรองผู้บริหารสูงสุด  

• แสดงขอ้มูล อยา่งน้อยประกอบด้วย 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหนง่ รูปถ่าย และ

ชอ่งทางการตดิตอ่ของผู้บริหารแตล่ะ

คน 

- จัดท าขอ้มูลผู้บริหารสูงสดุท่ี ด ารง

ต าแหนง่บริหารของ หนว่ยงาน และมี

ข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ต าแหนง่รูปถ่าย 

และ ชอ่งทางการตดิตอ่ของผู้บริหาร

แตล่ะคน ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์

หนว่ยงาน  

 

2.1 ภาพและข้อมูลคณบด ี

2.2 ภาพและข้อมูล บุคลากรแต่

ละหลักสูตรและส่วนงาน 

งานบริหารท่ัวไป 

O3 อ านาจหนา้ที ่ - แสดงขอ้มูลหนา้ที่และอ านาจของ 

หนว่ยงานตามท่ีกฎหมายก าหนด 

- จัดท าขอ้มูลหนา้ที่และอ านาจของ 

หนว่ยงานตามท่ีกฎหมายก าหนด บน

เว็บไซต์หน่วยงาน  

3.1 ประกาศจัดต้ังหน่วยงาน/

การแบ่งสว่นงาน  

3.2 อ านาจหนา้ที่หนว่ยงาน 

คณบดี ผู้บริหาร หัวหน้างาน 

(ค าสั่ง) 

งานบริหารท่ัวไป 



O4 แผนยุทธศาสตร์

หรือแผนพัฒนา

หนว่ยงาน 

• แสดงแผนการด าเนนิภารกิจของ 

หนว่ยงานท่ีมีระยะมากกวา่ 1 ปี  

• มขี้อมูลรายละเอยีดของแผนฯ อยา่ง 

นอ้ยประกอบด้วยยุทธศาสตร์หรือ 

แนวทาง เป้าหมาย ตัวชีว้ัด 

• เป็นแผนท่ีมีระยะเวลาบังคับใช้ 

ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566 

-จัดท าแผนยุทธศาสตร์หรือ 

แผนพัฒนาหน่วยงาน ท่ีมี ข้อมูล

รายละเอยีด แนวทาง เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ท่ีมีระยะ เวลาการบังคบัใช้

ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

บนเว็บไซต์หน่วยงาน 

4.1 แผนปฏิบัตกิารประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะ

รัฐศาสตร์  

 

 

งานแผนงาน 

O5 ข้อมูลการติดต่อ แสดงขอ้มูลการติดต่อของหน่วยงาน 

อย่างนอ้ยประกอบด้วย  

•ท่ีอยูห่นว่ยงาน  

•หมายเลขโทรศัพท์  

•E-mail  

•แผนที่ตัง้ 

- จัดท าขอ้มูลข้อมูลการติดต่อ 

หนว่ยงาน ประกอบด้วย ท่ีอยู ่

หนว่ยงาน, หมายเลขโทรศัพท์, E-

mail, แผนที่ตัง้บนเว็บไซต์ หนว่ยงาน  

 

5.1 ท่ีอยูห่นว่ยงาน  

5.2 หมายเลขโทรศัพท์  

5.3 หมายเลขโทรสาร  

5.4 ท่ีอยูไ่ปรษณีย์ 

อเิล็กทรอนิกส์  

5.5 แผนท่ีต้ังหน่วยงาน 

งานบริหารท่ัวไป 

O6 กฎหมายท่ี

เกี่ยวข้อง 

• แสดงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการ 

ด าเนนิงานหรือการปฏบัิตงิานของ 

หนว่ยงาน 

- จัดท าขอ้มูลกฎหมายท่ี เกี่ยวข้อง

กับการด าเนินงาน ของหน่วยงาน เชน่ 

ประกาศ ค าสั่ง ระเบียบ ข้อบังคบั บน 

เว็บไซต์หน่วยงาน  

 

6.1 กฎหมายเกี่ยวกับ การ

จัดซือ้จัดจา้ง/การ จัดหาพัสดุ 

(งานธุรการ)  

6.2 กฎหมายเกี่ยวกับ งานอื่นๆ 

งานบริหารท่ัวไป, งาน

แผนงาน, งานวชิาการ 

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ • แสดงขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ี 

เกี่ยวข้องกับการด าเนนิงานตามอ านาจ 

หนา้ที่หรือภารกิจของหน่วยงาน  

• เป็นขอ้มูลข่าวสารท่ีเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 

2566 

- จัดท าขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ 

เกี่ยวข้องกับการด าเนนิงานท่ี ตาม

อ านาจหนา้ที่หรือภารกิจ ของ

หนว่ยงานท่ีเกิดขึ้นใน ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 บน เว็บไซต์หนว่ยงาน  

7. ข่าวสาร โครงการ กิจกรรม 

วดิีโอ คณะรฐัศาสตร์ ปี พ.ศ. 

2566 

งานแผนงาน 



O8 Q&A • แสดงต าแหนง่บนเว็บไซต์ของ 

หนว่ยงานท่ีบุคคลภายนอกสามารถ 

สอบถามข้อมูลตา่ง ๆ ได้ และ

หนว่ยงาน สามารถสื่อสารให้ค าตอบ

กับผู้สอบถาม ได้โดยมีลักษณะเป็นการ

สื่อสารได้สอง ทาง ทางหนา้เว็บไซต์

ของหน่วยงาน 

(Q&A) ยกตัวอย่างเชน่ Web board, 

กล่อง ข้อความถาม-ตอบ, Messenger 

Live Chat เป็นต้น 

- จัดท า Q&A ผ่านช่องทาง Web 

board, กล่องข้อความ ถาม-ตอบ , 

Messenger Live Chat, Chatbot บน

เว็บไซต์ หนว่ยงาน 

 

 

 

8.1 กล่องข้อความถาม โต-้ตอบ  

8.2 ค าถามท่ีพบบ่อย (แตล่ะ

งาน) 

งานบริหารท่ัวไป, งาน

แผนงาน, งานวชิาการ 

O9 Social Network • แสดงต าแหนง่บนเว็บไซต์ของ 

หนว่ยงานท่ีสามารถเช่ือมโยงไปยัง 

เครอืขา่ยสังคมออนไลนข์องหน่วยงาน 

เชน่ Facebook, Twitter, Instagram 

เป็นต้น 

- จัดท า Facebook, Twitter, 

Instagram ท่ีสามารถเชื่อมโยง ไปยัง

หนว่ยงานของตนบน เว็บไซต์ของ

หนว่ยงาน  

9. ตรวจสอบการเข้าถึง ได้

ตลอดของ ช่องทาง Social 

Network 

งานบริหารท่ัวไป 

O10 แผนด าเนินงาน

ประจ าป ี

- แสดงแผนการด าเนนิภารกิจของ 

หนว่ยงานท่ีมีระยะ 1 ปี  

- มขี้อมูลรายละเอยีดของแผนฯ อยา่ง 

นอ้ยประกอบด้วย โครงการหรือ

กิจกรรม งบประมาณที่ใช ้ระยะเวลาใน

การ ด าเนนิการ  

- เป็นแผนท่ีมีระยะเวลาบังคับใชใ้นปี 

พ.ศ. 2566  

-จัดท าแผนด าเนินงานประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2566 

10 แผนปฏิบัตกิาร ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะ

รัฐศาสตร์  

งานแผนงาน 



O11 รายงานการก ากับ

ตดิตามการ

ด าเนนิงานประจ าป ี

รอบ 6 เดือน 

- แสดงความกา้วหนา้ในการ

ด าเนนิงาน ตามแผนด าเนินงาน

ประจ าปใีนขอ้ o10  

- มเีนื้อหาหรือรายละเอยีด 

ความก้าวหนา้ อยา่งน้อยประกอบด้วย 

ความก้าวหนา้การด าเนนิการแตล่ะ 

โครงการ/กิจกรรม และรายละเอยีด 

งบประมาณที่ใชด้ าเนินงาน สามารถ

จัดท าขอ้มูลเป็นแบบรายเดอืน หรือ 

รายไตรมาส หรือราย 6 เดอืน ที่มี

ข้อมูล ครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดอืน

แรกของปี พ.ศ. 2566 

 

- จัดท ารายงานความก้าวหนา้ ใน

การด าเนนิงานตามแผน ด าเนนิงาน

ประจ าปใีนขอ้ o10 ท่ีมีขอ้มูล

ครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดอืนแรก

ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ต.ค.

65-31 ม.ีค.66) 

11 รายงานความก้าวหน้า (ตาม 

ตัวช้ีวัดเร่งดว่น Super KPI) รอบ 

6 เดอืน ประจ าป ี2566 คณะ

รัฐศาสตร์ 

งานแผนงาน 

O12 รายงานผลการ

ด าเนนิงานประจ าป ี

- แสดงผลการด าเนนิงานตามแผน 

ด าเนนิงานประจ าปี  

- มขี้อมูลรายละเอยีดสรุปผลการ 

ด าเนนิงาน อย่างนอ้ยประกอบด้วย ผล 

การด าเนนิการโครงการหรือกิจกรรม 

ผล การใชจ้่ายงบประมาณ ปัญหา 

อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  

- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565 

 

 - จัดท ารายงานผลการด าเนนิงาน

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

12 รายงานผลการด าเนนิงาน

ตามแผนปฏบัิตกิารประจ าปี 

คณะรัฐศาสตร์ รอบ 12 เดอืน 

ประจ าป ี2565 (รายงาน

ความก้าวหนา้ ตามตัวชี้วัด

เร่งดว่น Super KPI)  

งานแผนงาน 



O13 คู่มอืหรือมาตรฐาน

การปฏบัิตงิาน 

- แสดงคูม่อืหรือแนวทางการ

ปฏบัิตงิาน ท่ีเจ้าหนา้ที่ของหน่วยงานใช้

ยดึถือปฏบัิติ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

- มขี้อมูลรายละเอยีดของการ

ปฏบัิตงิาน อย่างนอ้ยประกอบด้วย เป็น

คู่มอืปฏบัิตภิารกิจ ใด ส าหรับเจ้าหนา้ที่

หรือพนักงานต าแหนง่ใด และก าหนด

วธีิการขัน้ตอนการปฏบัิตอิย่างไร 

จะตอ้งมีอยา่งน้อย 1 คู่มอื  

- จัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการ

ปฏบัิตงิานส าหรับเจ้าหนา้ที่หรือ

พนักงาน ต าแหนง่ใด และก าหนด

วธีิการ ขั้นตอนการปฏบัิต ิ

13. คู่มอืการปฏบัิตงิาน คณะ

รัฐศาสตร์ (คู่มอืการ ปฏบัิตงิาน

ของแต่ละงาน) 

งานบริหารท่ัวไป, งาน

แผนงาน, งานวชิาการ 

O14 คู่มอืมาตรฐานการ

ให้บริการ 

- แสดงคูม่อืการให้บริการประชาชน

หรือ คู่มอืแนวทางการปฏบัิตท่ีิ

ผู้รับบริการหรือ ผู้มาติดต่อกับ

หนว่ยงานใช้เป็นขอ้มูลใน การขอรับ

บริการหรือตดิตอ่กับหนว่ยงาน  

- มขี้อมูลรายละเอยีดของการปฏบัิต ิ

อย่างนอ้ยประกอบด้วย บริการหรือ

ภารกิจใด และก าหนดวิธีการขัน้ตอน

การให้บริการหรือการตดิตอ่อยา่งไร

หนว่ยงานจะต้องเปิดเผยอยา่งน้อย 1 

คู่มอื 

 

-จัดท าคู่มือมาตรฐานการ ให้บริการ

ตามภารกิจหน่วยงาน เชน่ คู่มอืนสิิต, 

คู่มอื การให้บริการระบบบริการ 

การศึกษา คู่มอืการบริการ ดา้น

วชิาการ งานวจิัย เป็นต้น 

 

14 คู่มอืการให้บริการ ระบบ ITA งานบริหารท่ัวไป, งาน

แผนงาน, งานวชิาการ 

O15 ข้อมูลเชงิสถิติการ

ให้บริการ 

- แสดงขอ้มูลสถิติการให้บริการของ 

หนว่ยงาน  

- จัดท ารายงานสถิติการให้บริการ

ตามภารกิจหน่วยงาน ให้ครอบคลุม

รอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ

15. ข้อมูลการให้บริการคณะ

รัฐศาสตร์ 6 เดอืนแรกของ

งานบริหารท่ัวไป, งาน

แผนงาน, งานวชิาการ 



สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบรายเดอืน 

หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดอืน ที่ม ี

ข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดอืน 

แรกของปี พ.ศ. 2566  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ต.ค.

65-31 ม.ีค.66) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 

ต.ค.65-31 ม.ีค.66) 

O16 รายงานผลการ

ส ารวจความพงึ

พอใจการให้บริการ 

- แสดงผลส ารวจความพงึพอใจการ 

ให้บริการของหนว่ยงาน  

-เป็นรายงานผลของ ป ีพ.ศ. 2565 

 

  

- จัดท าขอ้มูลผลการส ารวจ ความ

พงึพอใจการให้บริการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

16. รายงานผลส ารวจความพงึ

พอใจการให้บริการของคณะ

รัฐศาสตร์ ประจ าป ี2565 

งานบริหารท่ัวไป, งาน

แผนงาน, งานวชิาการ 

O17 E-Service • แสดงช่องทางการให้บริการขอ้มูล

หรือ ธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับ

ภารกิจของ หนว่ยงานผ่านเครอืขา่ย

อนิเทอร์เน็ต โดยผู้ ขอรับบริการไม่

จ าเป็นต้องเดินทางมายัง หนว่ยงาน

สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไป ยัง

ชอ่งทางข้างตน้ได้จากเว็บไซต์หลักของ 

หนว่ยงาน  

- จัดท าช่องทาง การให้บริการ E-

Service ท่ีสอดคล้องกับ ภารกิจของ

หนว่ยงานผ่าน ชอ่งทางขา้งต้นได้จาก

เว็บไซต์ หลักของหน่วยงาน  

 

17 ระบบ ITA งานบริหารท่ัวไป 

O18 แผนการใชจ้า่ย

งบประมาณ

ประจ าป ี

- แสดงแผนการใชจ้่ายงบประมาณของ 

หนว่ยงานท่ีมีระยะ 1 ปี  

- มขี้อมูลรายละเอยีดของแผนฯ อยา่ง 

นอ้ยประกอบด้วย งบประมาณตาม

แหลง่ ท่ีได้รับการจัดสรร และ

งบประมาณตามประเภทรายการใช้

จัดท าแผนการใชจ้่ายงบประมาณ

ประจ าป ีพ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน  

 

 

 

18 แผนการใช้จ่าย งบประมาณ

ประจ าปี 2566 คณะรัฐศาสตร์  

 

งานแผนงาน 



จ่ายเป็นแผนท่ีมีระยะเวลาบังคับใชใ้นปี 

พ.ศ. 2566 

O19 รายงานการก ากับ

ตดิตามการใชจ้่าย

งบประมาณ รอบ 6 

เดอืน 

- แสดงความกา้วหนา้ในการ

ด าเนนิงาน ตามแผนการใช้จ่าย

งบประมาณประจ าปี ในขอ้ o18  

- มขี้อมูลรายละเอยีดความก้าวหนา้ 

อย่างนอ้ยประกอบด้วย ความกา้วหนา้ 

การใช้จ่ายงบประมาณ สามารถจัดท า

ข้อมูล เป็นแบบรายเดอืน หรอืรายไตร

มาส หรอืราย 6 เดอืน ที่มขี้อมูล

ครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดอืนแรก

ของปี พ.ศ. 2566  

-จัดท ารายงานก ากับตดิตาม การใช้

จ่ายงบประมาณ ประจ าป ีพ.ศ. 2566 

(1 ต.ค.65 – 31 ม.ีค.66)  

 

19 รายงานการก ากับติดตาม

การใช้จ่ายงบประมาณ คณะ

รัฐศาสตร์ รอบ 6 เดอืน 

ประจ าป ี2566  

 

งานแผนงาน 

O20 รายงานผลการใช้

จ่ายงบประมาณ

ประจ าป ี

• แสดงผลการด าเนนิงานตามแผนการ 

ใชจ้่ายงบประมาณประจ าปี • มขี้อมูล

รายละเอยีดสรุปผลการใช้จา่ย 

งบประมาณ อย่างนอ้ยประกอบด้วยผล

การใช้จ่าย งบประมาณ ปัญหา 

อุปสรรคและข้อเสนอแนะ เป็น รายงาน

ผลของ ปี พ.ศ. 2565  

- จัดท ารายงานผลการใช้จา่ย 

งบประมาณ ประจ าป ีพ.ศ. 2565  

 

 

20 รายงานผลการใช ้จ่าย

งบประมาณคณะรัฐศาสตร์

ประจ าป ี2565 

งานแผนงาน 

O21 แผนการจัดซื้อจัด

จ้างหรือแผนการ

จัดหาพัสด ุ

- แสดงแผนการจัดซือ้จดัจ้างหรือ 

แผนการจัดหาพัสดุตามท่ีหน่วยงาน 

จะตอ้งด าเนินการตามพระราชบัญญัติ 

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 

ภาครัฐ พ.ศ. 2560  

- จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ

แผนจัดหาพัสด ุประจ าปี งบประมาณ 

พ.ศ. 2566  

 

 

21.1 แผนการจัดซือ้จัดจ้างคณะ

รัฐศาสตร์ประจ าป ี2566  

21.2 ข่าวประกวดราคา/ 

ปรับปรุงคณะรัฐศาสตร์  

งานบริหารท่ัวไป 



- เป็นขอ้มูลการจัดซือ้จัดจ้างในปี พ.ศ. 

2566  

* กรณไีมม่กีารจดัจ้างท่ีมีวงเงินเกิน 5 

แสนบาทหรือการจัดจ้างที่กฎหมาย

ไมไ่ด้ ก าหนดให้ต้องเผยแพร่แผนการ

จัดซือ้จัด จ้าง ให้หนว่ยงานอธิบาย

เพิ่มเตมิโดย ละเอยีด หรือเผยแพร่ว่า

ไมม่กีารจัดซื้อจัด จ้างในกรณดีงักล่าว 

O22 ประกาศต่าง ๆ 

เกี่ยวกับการจัดซือ้ 

จัดจ้างหรอืการ

จัดหาพัสด ุ

- แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจา้ง

ตามท่ีหน่วยงานจะตอ้งด าเนินการตาม

พระราชบัญญัติการจัดซือ้จัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

ยกตัวอย่างเชน่ ประกาศเชญิชวน 

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจา้ง เป็นต้น  

• เป็นขอ้มูลการจัดซือ้จัดจ้างในปี พ.ศ. 

2566  

 

- จัดท าประกาศต่างๆ เกี่ยวกับจัดซือ้ 

จัดจ้างหรอืการจัดหาพัสดุประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2566 เชน่ ประกาศ

เชญิชวน, ประกาศผล การจัดซือ้จัด

จ้าง เป็นต้น 

22.1 ประกาศเกี่ยวกับ การ

จัดซือ้จัดจา้งหรอื การจัดหา

พัสดุ คณะรัฐศาสตร์ ประจ าป ี

2566  

22.2 ข่าวประกวดราคา/ 

ปรับปรุงคณะรัฐศาสตร์ 

(ประกาศ ประกวดราคา 

ปรับปรุงคณะรัฐศาสตร์ฯ)  

งานบริหารท่ัวไป 

O23 สรุปผลการจัดซือ้

จัดจ้างหรอืการ

จัดหาพัสดุราย

เดอืน 

- แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจา้งของ 

หนว่ยงาน  

- มขี้อมูลรายละเอยีดผลการจดัซือ้จัด 

จ้าง ยกตัวอย่างเชน่ งานท่ีซือ้หรือจ้าง 

วงเงินท่ีซือ้หรือจ้าง ราคากลาง วธีิการ

ซื้อ หรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืกและ

- จัดท าสรุปผลการจัดซื้อจัด จา้งของ

หนว่ยงาน 6 เดอืนแรก ของ

งบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ต.ค.65 – 

31 ม.ีค.66) เป็นแบบข้อมูลรายเดอืน  

 

23. รายงานสรุปผลการ จัดซือ้

จัดจ้างหรอืการ จัดหาพัสด ุ

คณะรัฐศาสตร์ จ าแนกเป็นราย

เดอืน ประจ าป ี2566 (1 ต.ค. 

65 – 31 ม.ีค.66) 

งานบริหารท่ัวไป 



ราคาท่ีตก ลง เหตุผลที่คัดเลอืกโดย

สรุป เลขท่ีและ วันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อหรือ จ้าง เป็นต้น  

- เป็นขอ้มูลแบบรายเดอืน ที่มขี้อมูล

ครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดอืนแรก

ของปี พ.ศ. 2566  

*กรณไีมม่กีารจัดซื้อจัดจ้างในรอบ

เดอืน ใดให้เผยแพร่ว่าไมม่กีารจดัซือ้

จัดจ้างใน เดอืนนัน้  

O24 รายงานผลการ

จัดซือ้จัดจา้งหรอื

การจัดหาพัสดุ 

ประจ าป ี

- แสดงผลการจัดซือ้จดัจ้างของ 

หนว่ยงาน  

- มขี้อมูลรายละเอยีด อย่างนอ้ย 

ประกอบด้วย งบประมาณที่ใชใ้นการ 

จัดซือ้จัดจา้ง ปัญหา อุปสรรค และ 

ข้อเสนอแนะ 

 เป็นรายงานผลของ ป ีพ.ศ. 2565  

- จัดท าผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการ

จัดหาพัสดุประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 

2565 24. สรุปผลการจัดซื้อ จดัจ้าง

หรือการจัดหาพัสดุคณะรัฐศาสตร์

ประจ าป ี2565  

 

24. สรุปผลการจัดซือ้จัดจา้ง

หรือการจัดหาพัสด ุวงเงิน และ

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

งานบริหารท่ัวไป 

O25 นโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

- เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและ 

พัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใชบั้งคับใน 

หนว่ยงานในป ีพ.ศ. 2566  

• แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด 

หรือ แผนการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากร บุคคลที่ก าหนดในนามของ

หนว่ยงาน 

 

-จัดท านโยบายการบริหาร 

ทรัพยากรบุคคลยังใช้บังคับใน 

หนว่ยงานในป ีพ.ศ. 2566 

25. นโยบายการบริหาร และ

พัฒนาทรัพยากร บุคคลหรอื

แผนพัฒนา บุคลากร คณะ

รัฐศาสตร์ ประจ าป ี2566 

งานบริหารท่ัวไป 



O26 การด าเนนิการตาม

นโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

- แสดงการด าเนินการท่ีมีความสอด

รับตามนโยบายหรือแผนการบริหาร

และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในขอ้ o25  

• เป็นการด าเนินการในป ีพ.ศ. 2566  

 

 

- จัดท าผลการด าเนนิงานแผน 

บริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคล

ในขอ้ o25 เป็นการด าเนินการใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

26. ผลการด าเนนิการ ตาม

แผนพัฒนาบุคลากร คณะ

รัฐศาสตร์ ประจ าปี 2566 คือ 

การวเิคราะห์ สภาพปัจจุบัน

ด้านการ บริหารงานบุคคล 

- สรุปผลการติดตามและ 

ประเมินผลการด าเนนิงานตาม

แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าป ี

พ.ศ. 2566 

งานบริหารท่ัวไป 

O27 หลักเกณฑ์การ

บริหารและพัฒนา 

ทรัพยากรบุคคล 

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา 

ทรัพยากรบุคคลที่ยังใชบั้งคับใน

หนว่ยงาน ในปี พ.ศ. 2566 อย่างน้อย

ประกอบด้วย  

- การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  

- การบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร  

- การพัฒนาบุคลากร  

- การประเมินผลการปฏบัิตงิาน 

บุคลากร  

- การให้คณุใหโ้ทษและการสร้างขวัญ

ก าลังใจ  

- จัดท าหลักเกณฑก์ารบริหาร และ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ ยังใชบั้งคับ

ในหน่วยงานใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2566 

27 หลักเกณฑ์การบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะ

รัฐศาสตร์ ประจ าป ี2565 

งานบริหารท่ัวไป 

O28 รายงานผลการ

บริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล

ประจ าป ี

- แสดงผลการบริหารและพัฒนา 

ทรัพยากรบุคคล  

- ข้อมูลรายละเอยีดของการ

ด าเนนิการ อย่างนอ้ยประกอบด้วยผล

-จัดท ารายงานผลการบริหาร และ

พัฒนา ทรัพยากรบุคคล ประจ าปี

งบประมาณพ.ศ.2565 

28.รายงานผลการบริหาร และ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปงีบประมาณพ.ศ.2564 

คณะรัฐศาสตร์ฯ 

งานบริหารท่ัวไป 



การด าเนนิการตามนโยบายการบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล ปัญหา อุปสรรค และ

ข้อเสนอแนะผลการวิเคราะห์การ

บริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565  

O29 แนวปฏบัิตกิาร

จัดการเร่ือง

ร้องเรียนการทุจรติ

และประพฤติมิชอบ 

- แสดงคูม่อืหรือแนวทางการ

ด าเนนิการ ตอ่เร่ืองร้องเรียนท่ี

เกี่ยวข้องกับการทุจรติ และประพฤติมิ

ชอบของเจ้าหนา้ที่ของ หนว่ยงาน  

- มขี้อมูลรายละเอยีดของการ

ปฏบัิตงิาน อย่างนอ้ยประกอบด้วย

รายละเอยีด วธีิการท่ีบุคคลภายนอก

จะท าการ ร้องเรียน รายละเอยีด

ขั้นตอนหรือวธีิการ ในการจัดการต่อ

เร่ืองร้องเรียน ส่วนงานท่ี รับผิดชอบ 

และระยะเวลาด าเนนิการ 

 - จัดท าคู่มือหรือแนวปฏบัิต ิของ

การด าเนนิการต่อเร่ือง ร้องเรียน 

 งานบริหารท่ัวไป 

O30 ชอ่งทางแจ้งเร่ือง

ร้องเรียนการทุจรติ

และประพฤติมิชอบ 

- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอก 

สามารถแจ้งเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับการ 

ทุจรติและประพฤติมิชอบของเจ้าหนา้ที ่

ของหน่วยงานผ่านทางชอ่งทาง

ออนไลน ์ของหน่วยงานโดยแยก 

ตา่งหากจากช่อง ทางการร้องเรียน

เร่ืองท่ัวไป เพ่ือเป็นการ คุ้มครองขอ้มูล

ของผู้แจ้งเบาะแสและเพ่ือให้ 

- จัดท าช่องทางแจ้งเร่ือง ร้องเรียน

บนเว็บไซต์ของ หนว่ยงาน  

 

 

30 ชอ่งทางแจ้งเร่ือง ร้องเรียน

การทุจรติฯ คณะรัฐศาสตร์  

 

งานบริหารท่ัวไป 



สอดคล้องกับแนวปฏบัิตกิารจัดการ

เร่ือง ร้องเรียนการทุจรติและประพฤติ

มชิอบ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไป

ยังช่องทาง ข้างตน้ได้จากเว็บไซตห์ลัก

ของหน่วยงาน  

O31 ข้อมูลเชงิสถิติเร่ือง

ร้องเรียนการทุจรติ

ประจ าป ี 

- แสดงขอ้มูลสถิติเร่ืองร้องเรียนการ 

ทุจรติและประพฤติมิชอบของเจ้าหนา้ที่ 

ของหน่วยงาน  

- มขี้อมูลความกา้วหนา้การจัดการ

เร่ือง ร้องเรียนการทุจรติและประพฤติ

มชิอบ อยา่งน้อย ประกอบด้วย จ านวน

เร่ืองร้องเรียนท้ังหมด จ านวนเร่ืองท่ี

ด าเนนิการแล้วเสร็จ และจ านวนเร่ืองท่ี

อยู่ ระหว่างด าเนนิการ  

- สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบราย

เดอืน หรอื รายไตรมาส หรือราย 6 

เดอืนท่ีมีขอ้มูล ครอบคลุมในระยะเวลา

เดอืนแรกของปี พ.ศ. 2566  

*กรณไีมม่เีร่ืองร้องเรียนให้เผยแพร่ว่า

ไมม่เีร่ืองร้องเรียน  

 

- ข้อมูลสถติเิร่ืองการร้องเรียน การ

ทุจรติและประพฤติมิชอบ ข้อมูล 6 

เดอืนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 

2566 (1 ต.ค.65 – 31 ม.ีค.66)  

 

 

 

31 ข้อมูลสถติเิร่ือง ร้องเรียน

การทุจรติ ประจ าป ี2566 คณะ

รัฐศาสตร์ 

 

งานบริหารท่ัวไป 

O32 ชอ่งทางการรับฟัง

ความคิดเห็น 

- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอก

สามารถ แสดงความคิดเห็นต่อการ

ด าเนนิงานตาม อ านาจหนา้ที่หรือ

- แสดงช่องทางการรับฟังความ

คิดเห็นบุคคลภายนอก สามารถแสดง

ความคิดเห็นต่อ การด าเนนิงานของ

32 ชอ่งทางการรับฟังความ

คิดเห็น/ ข้อเสนอแนะเพื่อการ 

พัฒนาคณะรัฐศาสตร์ฯ 

งานบริหารท่ัวไป 



ภารกิจของหน่วยงานผ่าน ทางชอ่งทาง

ออนไลน ์ 

- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยัง

ชอ่งทาง ข้างตน้ได้จากเว็บไซตห์ลักของ

หนว่ยงาน  

 

หนว่ยงาน บนเว็บไซต์หลักของ

หนว่ยงาน 

 *แยกจากชอ่งทางการร้องเรียน  

 

 

O33 การเปิดโอกาสให้

เกิดการมีสว่นร่วม 

- แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมท่ี 

แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคคล 

ภายนอกได้ มสี่วนร่วมในการ

ด าเนนิงานตามภารกิจ ของหน่วยงาน  

- เป็นการด าเนินการในป ีพ.ศ. 2566  

- แสดงกิจกรรม/โครงการท่ี แสดงให้

เห็นถึงการเปิดโอกาส ให้ผู้มสี่วนได้

ส่วนเสียมสี่วนร่วม  

 

 

33 ภาพกิจกรรมการ เปิด

โอกาสให้ผู้มสี่วนได้ ส่วนเสียได้

มสี่วนร่วมใน การด าเนนิงาน 

ประจ าปี 2566 คณะรัฐศาสตร์ฯ 

งานบริหารท่ัวไป, งาน

แผนงาน, งานวชิาการ 

O34 เจตจ านงสุจริตของ

ผู้บริหาร นโยบาย

ไมรั่บของขวัญ (No 

Gift Policy) 

- แสดงนโยบายวา่ผู้บริหาร เจ้าหนา้ที่ 

และบุคลากรทุกคน จะตอ้งไม่มีการรับ 

ของขวัญ (No Gift Policy)  

- ด าเนนิการโดยผู้บริหารสูงสุดคน 

ปัจจุบัน  

- เป็นการด าเนินการในป ีพ.ศ. 2566  

*ท้ังน้ี ให้เป็นไปตามแนวทางที่

ส านักงาน ป.ป.ท. ก าหนด  

 

 

- จัดท าประกาศ นโยบายไม่รับ 

ของขวัญ (No Gift Policy) ของ 

หนว่ยงาน  

- จัดท าในรูปแบบหนังสือบันทึก 

ข้อความ หรอืภาพนิ่งภาพ เคลือ่นไหว 

โปสเตอร์ infographic โดยระบุเนื้อหา

และองคป์ระกอบ ครบถ้วนตาม

หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยจะตอ้ง ระบุ

ถึงการไม่รับ ของขวัญของก านลัจาก

การปฏบัิต ิหนา้ที่ ครอบคลุมท้ังใน

ส่วน ผู้บริหารและเจ้าหนา้ที่ทุกคน 

และระบุช่ือผู้บริหารคนปัจจุบัน โดย

จะมหีรือไมม่กีารลงนาม (ลายเซ็น) ก็

34 ประกาศคณะรัฐศาสตร์ 

เร่ืองนโยบาย ไมรั่บของขวัญ 

(No Gift Policy) 

งานบริหารท่ัวไป 



ได้ ท้ังน้ีเพื่อให้ทราบ วา่นโยบาย

ดังกล่าวเป็นนโยบายของใคร  

O35 การมสี่วนร่วมของ

ผู้บริหาร 

- แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมท่ี 

แสดงถึงการมสี่วนร่วมของผู้บริหาร

สูงสุด  

- เป็นการด าเนินการหรือกิจกรรมท่ี

แสดง ให้เห็นถึงการให้ความส าคัญกับ

การปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริม

หนว่ยงานดา้นคุณธรรม และโปร่งใส  

- เป็นการด าเนินการ ในปี พ.ศ. 2566  

 

- กิจกรรม/โครงการ การมสี่วนร่วม 

ของผู้บริหารสูงสุด ในการปรับปรุง 

พัฒนา และส่งเสริม หน่วยงานด้าน 

คุณธรรมและโปร่งใส และการน า 

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift 

Policy) ไปด าเนนิการในหนว่ยงาน 

เป็นการด าเนินการในป ีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566  

35. ภาพกิจกรรมการ 

เตรียมพร้อมรับการประเมิน ITA 

คณะรัฐศาสตร์ 2566  

 

งานบริหารท่ัวไป, งาน

แผนงาน, งานวชิาการ 

O36 การประเมินความ

เสี่ยงการทุจรติ 

ประจ าป ี

- แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของ

การด าเนนิงานหรือการปฏบัิตหินา้ที่ท่ี

อาจ ก่อให้เกิดการทุจรติและประพฤติ

มชิอบ  

- มขี้อมูลรายละเอยีดของผลการ

ประเมิน อย่างนอ้ยประกอบด้วย 

เหตุการณ์ ความเสี่ยง และระดบัของ

ความเสี่ยง มาตรการและการ 

ด าเนนิการในการบริหารจัดการความ

เสี่ยง  

- เป็นการด าเนินการ ในปีพ.ศ. 2566 

 

- จัดท าผลการประเมินความ เสี่ยง

ของการด าเนนิงานหรือการปฏบัิติ

หนา้ที่ท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจรติและ 

ประพฤติมิชอบ เป็นการ ด าเนนิการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

 

36. แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง

และควบคุมภายใน ( ITA) คณะ

รัฐศาสตร์ ประจ าป ี2565 

 งานแผนงาน 



O37 การด าเนนิการเพื่อ

จัดการความเสี่ยง

การทุจรติ 

- แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมท่ี 

แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณี

ท่ี อาจก่อให้เกิดการทุจรติและ

ประพฤติมิ ชอบของหน่วยงาน  

- เป็นกิจกรรมหรือการด าเนนิการท่ี 

สอดคล้องกับมาตรการหรือการ

ด าเนนิการเพื่อบริหารจัดการความ

เสี่ยง ตามขอ้ o36  

- เป็นการด าเนินการในป ีพ.ศ. 2566  

 

-จัดท าการด าเนนิการหรือ กิจกรรม

ในขอ้ 036 ท่ีแสดงถึง การจัดการ

ความเสี่ยงในกรณี ท่ีอาจก่อให้เกิด

การทุจรติและ ประพฤติมิชอบของ

หนว่ยงาน เป็นการด าเนินการในปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2566  

 

 

37. รายงานผลการด าเนนิงาน

ตามแผน บริหารจัดการความ

เสี่ยงและควบคุมภายใน รอบ 6 

เดอืน คณะรัฐศาสตร์ ประจ าป ี

2566 

งานแผนงาน 

O38 การเสริมสร้าง

วัฒนธรรมองค์กร 

ตามมาตรฐานทาง

จรยิธรรม 

- แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรม 

องคก์รให้เจ้าหนา้ที่ของหน่วยงานมี 

ทัศนคติ ค่านยิมในการปฏบัิตงิานอยา่ง 

ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกท่ีด ี

รับผิดชอบ ตอ่หน้าท่ี ตามมาตรฐาน

ทางจริยธรรม ของเจ้าหนา้ที่ของรัฐ 

 - เป็นการด าเนินการท่ีหน่วยงานเป็น 

ผู้ด าเนนิการเอง  

• เป็นการด าเนินการ ในปี พ.ศ. 2566  

 

- รูปภาพ กิจกรรม โครงการท่ี แสดง

ให้เห็นถึงการเสริมสร้าง วัฒนธรรม

องคก์รให้บุคลากร ในหน่วยงานมี

ทัศนคติ ค่านยิม ในการปฏบัิตงิาน

อย่างซื่อสัตย์ สุจรติ ตามมาตรฐาน

ทาง จรยิธรรมเป็นการด าเนินการ ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

38 ภาพกิจกรรมการ 

เสริมสร้างวัฒนธรรม องคก์ร 

คณะรัฐศาสตร์ ประจ าป ี2566  

 

 

งานบริหารท่ัวไป, งาน

แผนงาน, งานวชิาการ 

O39 แผนปฏิบัตกิาร

ป้องกันการทุจรติ

ประจ าป ี

- แสดงแผนปฏบัิตกิารท่ีมีวัตถปุระสงค์ 

เพื่อป้องกันการทุจรติหรือพัฒนาด้าน 

คุณธรรมและความโปร่งใสของ

หนว่ยงาน  

- จัดท าแผนปฏบัิตกิารป้องกัน การ

ทุจรติ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 

2566  

 

39.โครงการเสริมสร้าง

คุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนนิงาน คณะรฐัศาสตร์ 

ประจ าป ี2566  

งานแผนงาน 



- มขี้อมูลรายละเอยีดของแผนฯ อย่าง

นอ้ยประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ และชว่งเวลาด าเนนิการ  

- เป็นแผนท่ีมีระยะเวลาบังคับใช้ 

ครอบคลุม ป ีพ.ศ. 2566  

 

  

 

O40 รายงานการก ากับ

ตดิตามการ

ด าเนนิการป้องกัน

การทุจรติ รอบ 6 

เดอืน 

- แสดงความกา้วหนา้ในการ

ด าเนนิงาน ตามแผนปฏบัิตกิารป้องกัน

การทุจรติตาม ข้อ o39  

- มขี้อมูลรายละเอยีดความก้าวหนา้ 

อย่างนอ้ยประกอบด้วย ความกา้วหนา้ 

การด าเนนิการแต่ละโครงการ/กิจกรรม 

และ รายละเอยีดงบประมาณที่ใช้

ด าเนนิงาน สามารถ จัดท าขอ้มูลเป็น

แบบรายเดอืน หรอืรายไตรมาส หรือ

ราย 6 เดอืน ที่มขี้อมูลครอบคลุมใน 

ระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ ป ีพ.ศ. 

2566  

- จัดท ารายงานการก ากับ ตดิตาม

การด าเนนิการป้องกัน การทุจรติ 

รอบ 6 เดอืน ตาม ข้อ o39 ข้อมูล

ครอบคลุมใน ระยะเวลา 6 เดอืนแรก

ของ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

 

 

40. รายงานผลการจัด 

โครงการ/ประชุมสร้าง การรับรู้

และความเข้าใจ คณุธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

คณะรัฐศาสตร์ ระยะเวลา 6 

เดอืนแรก ของปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 

งานแผนงาน 

O41 รายงานผลการ

ด าเนนิการป้องกัน

การทุจรติประจ าป ี

- แสดงผลการด าเนนิงานตาม

แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจรติ  

- มขี้อมูลรายละเอยีดสรุปผลการ 

ด าเนนิการ อย่างนอ้ยประกอบด้วย ผล 

การด าเนนิการโครงการหรือกิจกรรม 

- จัดท ารายงานผลการด าเนนิการ

ป้องกัน การทุจรติ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565  

41. รายงานผลการด าเนนิการ

ป้องกันการ ทุจรติประจ าป ี

2565 คณะรัฐศาสตร์ 

งานแผนงาน 



ผลการใช้จา่ยงบประมาณ ปัญหา 

อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  

- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565  

O42 มาตรการสง่เสริม

คุณธรรมและความ

โปร่งใสภายใน

หนว่ยงาน 

- แสดงการวิเคราะหผ์ลการประเมิน 

คุณธรรมและความโปร่งใสในการ 

ด าเนนิงานของหนว่ยงานภาครัฐ ในปี 

พ.ศ. 2565  

- มขี้อมูลรายละเอยีดการวเิคราะห์ 

อย่างนอ้ยประกอบด้วยประเด็นท่ีเป็น 

ข้อบกพร่องหรือจุดออ่นท่ีจะต้องแก้ไข

โดย เร่งดว่นประเด็นท่ีจะต้องพัฒนาให้

ดีขึ้น ที่มคีวามสอดคล้องกับผลการ

ประเมินฯ มี การก าหนดแนวทางการ

น าผลการ วเิคราะห์ไปสูก่ารปฏบัิตหิรือ

มาตรการ เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริม

คุณธรรมและ ความโปร่งใสภายใน

หนว่ยงานให้ดีขึ้น ซึ่ง สอดคล้องตาม

ผลการวเิคราะหผ์ลการ ประเมินฯ โดย

มรีายละเอยีดต่าง ๆ อย่างนอ้ย

ประกอบด้วย การก าหนดผู้รับผดิชอบ 

หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง การก าหนดขัน้ตอน

หรือ วธีิการปฏบัิต ิการก าหนด

แนวทาง การก ากับ ตดิตามให้น าไปสู่

การปฏบัิตแิละการรายงานผล  

- จัดท ามาตรการสง่เสริม คุณธรรม

และความโปร่งใสใน หนว่ยงานหรือ

มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสรมิ

คุณธรรมและความโปร่งใส ภายใน

หนว่ยงานให้ดีขึ้น 

42. มาตรการสง่เสริมความ

โปร่งใสและปอ้งกันการทุจรติ

ภายใน หนว่ยงาน คณะ

รัฐศาสตร์ ประจ าป ี2565 

งานแผนงาน 




