
ผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน 

คณะบริหารธรุกิจและนิเทศศาสตร์ พ.ศ. 2565 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในแบบวัดการรับรู้ของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

(Internal Integrity and Transparency : IIT) 

ผลการประเมิน ตัวชี้วัดท่ี 1 การประปฏิบัติหน้าท่ี I1-I6 (คะแนนรวม 87.45) 

ผลการประเมินพบว่า ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ พบว่าคะแนนอยู่ใน 

ระดับ 87.45 เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้นส่ิงที่ควรต้องปรับปรุง คือ 

 1.  ควรปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม 

 2. หน่วยงานควรมีคู่มือการให้บริการ คู่มือการปฏิบัติงาน มีผังขั้นตอนการให้บริการ การปฏิบัติงานที่

ชัดเจน และเผยแพร่แก่ผู้มารับบริการและสาธารณะชนผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่าง ๆ 

 3. รักษามาตรฐานในการให้บริการในด้านต่าง ๆ ตามพันธกิจของหน่วยงาน 

 4. ประกาศเจตนารมณ์ ไม่ให้ ไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy

 

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน มาตรการ ผลการด าเนินงาน 

I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ 1 .  จั ด ท า คู่ มื อ ก า ร

ใ ห้ บ ริ ก า ร ใ ห้ มี ค ว า ม

ครบถ้วนและเผยแพร่บน

เว็บไซต์หน่วยงาน 

2. ประกาศเจตนารมณ์ 

ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและ

ของก านัลทุกชนิดจาก

การปฏิบัติหน้าที่ (No Gift 

Policy) 

1.คู่มือการใช้งานระบบบริหาร

จัดการการฝึกงาน (ส าหรับ

สถานฝึกฯ) 

2.คู่มือการใช้งานระบบบริหาร

จัดการการฝึกงาน (ส าหรับ

นิสิต) 

3.คู่มือการใช้งานระบบบันทึก

ภาระงาน 

4. คูมื่อนิสิต (ลิงก์เว็บ

ส่วนกลาง 

5. ประกาศคณะบริหารธุรกิจฯ

นโยบายการไม่รับของขวัญ 

และของก านัลทุกชนิดจากการ

ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่  ( NO GIFT 

POLICY) เร่ือง ไม่รับ ของขวัญ

และของก านัลทุกชนิดจากการ

ปฏิบัติหน้าที่  (No Gift Policy) 

ลงวันที่ 27 ธ.ค.64 

ผู้มาตดิต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 

- โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนท่ีก าหนด 

- โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติ/ให้บริการแก่ผู้มา 
ติดต่อท่ัวๆ ไป กับผู้มาติดต่อท่ีรู้จักเป็นส่วนตวัเท่าเทียม 

กัน มากนอ้ยเพียงใด 

I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤตกิรรมในการ 

ปฏิบัติงานตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 

- มุ่งผลส าเร็จของงาน 

- ให้ความส าคัญกับงานมากกวา่ธุระส่วนตัว 

- พรอ้มรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกดิจากตนเอง 

I4 บุคลกรในหน่วยงานของท่าน มีการเรยีกรับสิ่ง 

ดังต่อไปนี้ จากผูม้าติดตอ่ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน 

การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 

- เงิน 

- ทรัพย์สิน 

- ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลด 

ราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 



 

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน มาตรการ ผลการด าเนินงาน 

I5 ในชว่งเทศกาลหรือวาระส าคัญต่าง ๆ ตาม 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในหน่วยงานของ 

ทา่น มีการรับสิ่งดังต่อไปนี ้นอกเหนือจากการรับโดย 

ธรรมจรรยา หรือไม่ 

- เงิน 

- ทรัพย์สิน 

- ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลด 

ราคา การรับความบันเทงิ เป็นต้น 

  

I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี ้แก่ 

บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพ่ือสร้างความสัมพนธ์ 

ที่ดีและคาดหวังให้มกีารตอบแทนในอนาคต หรือไม่ 

- เงิน 

- ทรัพย์สิน 

- ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลด 

ราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ผลการประเมิน ตัวชี้วัดท่ี 2 การใช้งบประมาณ I7-I12 (คะแนนรวม 78.76)  

ผลการประเมินพบว่า ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ พบว่าคะแนนอยู่ใน 

ระดับ 78.76 ต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้นส่ิงที่ควรต้องปรับปรุง คือ 

 1. การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของหน่วยงาน 

 2. เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 

 3.  ควรมีการก ากับติดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน มาตรการ ผลการด าเนินงาน 

I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี

ของ 

หน่วยงานของท่าน มากนอ้ยเพียงใด 

1. หน่วยงาน เผยแพรแ่ผนการ

ใ ช้ จ่ า ย ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ ห้

บุคลากรภายในหน่วยงานได้

รับทราบและจัดให้มีช่องทาง

ในการตรวจสอบการใช้จ่าย

งบประมาณของหน่วยงาน 

2. เพิ่มช่องทางให้สามารถ

ตรวจสอบ/แสดงความคิดเห็น 

แ จ้ ง เ บ า ะ แ ส เ ม่ื อ พ บ ว่ า

กระบวนการ งบประมาณ

หรือมีการใช้จ่ายงบประมาณ

ที่ส่อถึงการทุจริต ยกตัวอย่าง

เช่น ช่องทางออนไลน์ Web 

board,อีเมล์ google form แจ้ง

ปัญหาฯ เป็นตน้ 

1. หน่วยงานเผยแพรข่้อมูล 

งบประมาณประจ าปี ,แผนการ 

จั ด ซื้ อ จั ดจ้ า ง  ให้ บุ คล ากร

ภายในหน่วยงานได้รับทราบ

ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 

2 . เพิ่ มช่องทางแสดงความ

คดิเห็นเป็นแบบ Web board , 

เ พ่ือถามตอบข้อสงสัย  ผ่าน

เว็ บ ไซต์หน่ วยงาน  รวมถึ ง

แบบฟอร์มออนไลน์แจ้งเร่ือง

รอ้นเรียนการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I8 หน่วยงานของท่าน ใชจ้่ายงบประมาณ โดยค านงึถึง 

ประเด็นดังต่อไปนี้ มากนอ้ยเพียงใด 

- คุม้ค่า 

- ไม่บดิเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตัง้ไว้ 

I9 หน่วยงานของท่าน ใชจ้่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ 

ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากนอ้ยเพียงใด 

I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่

เป็นเท็จ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากนอ้ยเพียงใด 

I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหา

พัสดุและการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ 

มากนอ้ยเพียงใด 

- โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

- เอื้อประโยชน์ให้ผูป้ระกอบการรายใดรายหนึ่ง 

I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมใน

การตรวจสอบการใชจ้่ายงบประมาณ ตามประเด็น 

ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

- สอบถาม 

- ทักท้วง 

- รอ้งเรียน 



ผลการประเมิน ตัวชี้วัดท่ี 3 การใช้อ านาจ I13-I18 (คะแนนรวม 86.01 )  

ผลการประเมินพบว่า ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อ านาจ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ พบว่าคะแนนอยู่ใน

ระดับ 86.01 เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้นส่ิงที่ควรต้องปรับปรุง คือ 

 1. การก าหนดค่างานให้ชัดเจนและเป็นธรรม 

 2. พัฒนาบุคลากร 

 3. มีเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

 4. ส่งเสริมให้มีการมอบหมายงานตามต าแหน่งหน้าที่จาก ผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน มาตรการ ผลการด าเนินงาน 

I13 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มอบหมายงานแก่ท่านอย่าง

เป็นธรรม มากนอ้ยเพียงใด 

1.  ก า ห น ด เ ก ณ ฑ์ ก า ร

ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง

ชัดเจนและปฏิบัติต่อบุคลากร

ภ า ย ใ น อ ย่ า ง เ ป็ น ธ ร ร ม

ประเมินผลการปฏิบัติงานตาม

ระดับคณุภาพของผลงาน 

 

1 . ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร

ปฏิบัติ งานและพิจารณาให้

เงินเดือนอย่างเป็นธรรมตาม

ร ะ เ บี ย บ ป ร ะ ก า ศ ข อ ง

มหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับ 

คุณภาพของผลงาน มากนอ้ยเพียงใด 

I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการ 

ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา 

อย่างเป็นธรรม มากนอ้ยเพียงใด 

I16 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งการให้ท่านท าธุระ 

ส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากนอ้ยเพียงใด 

I17 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งการให้ท่านท าในสิ่ง

ที่ไม่ ถูกตอ้งหรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากนอ้ย

เพียงใด I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มี

ลักษณะ ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

- ถูกแทรกแซงจากผูม้ีอ านาจ 

- มีการซ้ือขายต าแหน่ง 

- เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 



ผลการประเมิน ตัวชี้วัดท่ี 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ I19-I24 (คะแนนรวม 81.14 )  

 ผลการประเมินพบว่า ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 

ข้อ พบว่า คะแนนอยู่ในระดับ 81.14 เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้นส่ิงที่ควรต้องปรับปรุง คือ 

 1. จัดท าขั้นตอนการขออนุญาตการใช้ทรัพย์สินของราชการ 

 2.  ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน 

 

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน มาตรการ ผลการด าเนินงาน 

I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สิน

ของราชการไปเป็นของส่วนตัว หรือน าไปให้กลุ่ม

หรือพวกพ้อง มากนอ้ยเพียงใด 

1. จัดท าขั้นตอนการขออนุญาต

ยืมทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

ไปใช้ปฏิบัติงาน และแจ้งให้

บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ

อย่างทั่ วถึง  และก ากับดูแล

ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ 

1. สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้

บุ คลากรภายในหน่ วยงาน  

ทราบขั้นตอนการขออนุญาต

เ พ่ื อ ยื ม ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง

มหาวิทยาลัยไปใช้ปฏิบัติงานให้

รับทราบอย่างทั่วถึงและก ากับ

ดูแลตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน

ของมหาวิทยาลัยอยา่สม่ าเสมอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ

ไปใชป้ฏิบัติงานในหน่วยงานของทา่น มีความสะดวก 

มากน้อยเพียงใด 

I21 กรณทีี่ต้องมีการขอยืมทรัพยส์ินของราชการไปใช้ 

ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขอ 

อนุญาตอย่างถูกต้อง มากนอ้ยเพียงใด 

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สิน

ของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง 

จากหน่วยงานของท่าน มากนอ้ยเพียงใด 

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับ

การใช้ ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อย

เพียงใด I24 หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบ

การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการ

น าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มาก

น้อยเพียงใด 



ผลการประเมิน ตัวชี้วัดท่ี 5 การแก้ไขปัญหา การทุจริต I25-I30 (คะแนนรวม 74.44)  

 ผลการประเมินพบว่า ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ 

พบว่าคะแนน อยู่ในระดับ 74.44 ต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้นส่ิงที่ควรต้องปรับปรุง คือ 

 1. การรับรู้ของบุคลากรในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่มาจากนโยบายที่เกี่ยวข้องและ

แผนงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหายังไม่เกิด

ประสิทธิภาพ และน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมได้ 

 2. ผู้บริหารสูงสุดต้องให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริต และต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง 

 3.  การประเมินประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน 

 4. การสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริต 

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน มาตรการ ผลการด าเนินงาน 

I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน 

ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการ

ทุจริต มากนอ้ยเพียงใด 

1. จัดให้มีช่องทางเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียภายในสามารถแจ้งเบาะแสอันควร

สงสั ย  โดยมี ม าตรการคุ้ ม ค รองผู้

ร้องเรียน ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะต้อง

ถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ และมีการ

ติดตามรายงานสามารถติดตามผลการ

รอ้งเรียนได้ 

2. หน่วยงานภายในคณะน าผลจากการ

ตรวจสอบไปปรับปรุงและพัฒนางาน 

3.หน่วยงานสร้างการรับรู้ของบุคลากร

ต่อการแก้ ไขปัญหาการทุจริ ตของ

หน่วยงาน 

1. เพิ่มช่องทางการรอ้งเรียน 

หน้าเว็บไซตห์น่วยงาน 

2.ส่ือสารท าความเข้าใจกับ 

บุคลากรใน เกี่ยวกับมาตรการ 

และการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I26 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการ 

ดังต่อไปนี้ หรือไม่ 

- ทบทวนนโยบายหรือมาตรการ

ปอ้งกันการทุจริตใน 

หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 

- จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการ 

ทุจริตของหน่วยงาน 

I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน 

ได้รับการแก้ไข มากนอ้ยเพียงใด 

I28 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการ

ดังต่อไปนี้ ต่อการ 

ทุจริตในหน่วยงาน มากนอ้ยเพียงใด 

- เฝ้าระวังการทุจริต 

- ตรวจสอบการทุจริต 

- ลงโทษทางวินัย 

I29 หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการ

ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้ ง

ภายในและภายนอกหน่วยงาน ไป

ปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกันการ

ทุจริตในหน่วยงานมาก น้อยเพียงใด 



I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่

เกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมี

ความคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี้  

อย่างไร 

- สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้

อย่างสะดวก 

- สามารถติดตามผลการรอ้งเรียนได ้

- มั่นใจว่าจะมีการด าเนินการอย่าง

ตรงไปตรงมา 

-  มั่ น ใ จ ว่ า จ ะปลอดภั ย และ ไม่ มี

ผลกระทบตอ่ตนเอง 

 



ผลการประเมิน  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

(External Integrity and Transparency : EIT) 

ผลการประเมิน ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการด า เนินงาน E1-E5 (คะแนนรวม 85.27) 

 ผลการประเมินพบว่า ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ 

พบว่าคะแนนอยู่ ในระดับ 85.27 เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้นส่ิงที่ควรพัฒนาในปีต่อไป คือ 

 1. เผยแพร่ขั้นตอนการบริการให้สาธารณชนรับทราบอย่างชัดเจน 

 2. พัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ

หรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อปรับปรุงการด าเนินงาน การบริการให้เกิดความโปร่งใส 

 3 มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการท างานให้ดีขึ้น 

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน มาตรการ ผลการด าเนินงาน 
E1 

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ 

ปฏิบัติ งาน/  ให้บริการแก่ท่าน ตาม

ประเด็นดังต่อไปนี ้มากนอ้ย เพียงใด 

- โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนท่ีก าหนด 

- โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

1.หน่วยงานปฏบิัตติ่อผูม้ีส่วนได้เสีย

ภายนอกตาม ขั้นตอนอย่างเท่า

เทียม และจัดให้มีช่องทางการ 

ประเมินความพึงพอใจในการรับ

บริการหรือการ ปฏิบัติงาน เพ่ือน า

ผลการประเมินมาปรับปรุงการ 

ให้บริการหรือการปฏิบัติงานนัน้ 

1.ผลประเมินความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการส านักงานคณะฯ เฉลี่ย

รวมเทา่กับ 4.36 อยู่ในเกณฑ์ระดับ

ดี โดยด้านช่องทางให้บริการ มีผล

ประเมินมากที่สุด เท่ากับ 4.56 

คะแนน รองลงมา คือด้านการ

ให้บริการของเจ้าหน้าที่/บุคลากรที่

ให้บริการ 4.43 คะแนน ด้านสิ่ง

อ านวยความสะดวก 4.33 คะแนน 

และด้านที่ได้คะแนนน้อยที่สุด คือ 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการ

ให้บริการ 4.13 คะแนน 

E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ 

ปฏิบัติงาน/ ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มา

ติดต่ออ่ืน ๆ อย่างเท่าเทียมกัน มากน้อย

เพียงใด 

E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้

ข้อมูลเกี่ยวกับ การด าเนินการ/ให้บริการ

แก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่ ปิดบัง

หรือบิดเบือนข้อมูล มากนอ้ยเพียงใด 

E4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูก

เจ้าหนา้ท่ีของ หน่วยงานที่ทา่นติดตอ่ร้อง

ขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพ่ือแลก

กับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต 

หรือ ให้บริการ หรือไม่ 

- เงิน 

- ทรัพย์สิน 

- ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงิน

ได้ เชน่ 

การลด ราคา การให้ความบันเทิง เป็น

ต้น 

 

 

E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการด าเนินงาน 

โดยค านึงถึง ประโยชน์ของประชาชนและ

ส่วนรวมเป็นหลัก มากนอ้ย เพียงใด 



ผลการประเมิน ตัวชี้วัดท่ี 7 ประส  ิทธิภาพใ นการส่ือสาร E6-I10 (คะแนนรวม 83.99)  

 ผลการประเมินพบว่า ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพในการส่ือสาร ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 5 

ข้อ พบว่า มีผลคะแนนอยู่ในระดับ 83.99 เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้นส่ิงที่ควรพัฒนาในปีต่อไป คือ 

 1. ควรพัฒนาการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลสาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่

ซับซ้อนและมี ช่องทางหลากหลาย 

 2. มีช่องทางรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากบุคคลภายนอก 

 

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน มาตรการ ผลการด าเนินงาน 
E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่าน

ติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อย

เพียงใด 

- เข้าถงึง่าย ไม่ซับซอ้น 

- มีชอ่งทางหลากหลาย 

1.หน่วยงาน เผยแพร่ผลงานหรือ

ข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ

อย่างชัดเจน และจัดมีช่องทางการ

สื่อสารหลากหลาย เข้าถึงง่าย ไม่

ซับซอ้น 

2.ปรับปรุงเว็บไซต์หน่วยงานให้

เข้าถงึง่าย ไม่ซับซอ้น 

3 .  มี ช่ องทางรับฟั งข้ อคิ ด เห็ น

ข้อเสนอแนะจากบุคคลภายนอก 

1.ปรับปรุงเว็บไซต์หน่วยงานให้มี 

ความชัดเจนและสามารถเผยแพร ่

ข้อมูลให้สาธารณชนเข้าถงึง่าย ไม่ 

ซับซอ้น 

2.เพิ่มช่องทางรับฟังข้อคิดเห็น

ข้อเสนอแนะจากบุคคลภายนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่

ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควร

รับทราบอย่างชัดเจน มากนอ้ยเพียงใด 

E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟัง

ค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

ด าเนินงาน/การให้บริการหรือไม่ 

E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและ

ตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับ

การด าเนินงานได้อย่างชัดเจนมากน้อย

เพียงใด 

E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มา

ติดต่อร้องเรียน การทุจริตของเจ้าหน้าที่

ในหน่วยงานหรือไม่ 

 



ผลการประเมิน ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการท างาน E11-E15 (คะแนนรวม 84.1)  

 ผลการประเมินพบว่า ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ

พบว่า คะแนนอยู่ในระดับ 84.1 เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้นส่ิงที่ควรพัฒนาในปีต่อไป คือ 

 1. พัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการหน่วยงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วน

ได้สวน เสียเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อปรับปรุงการด าเนินงาน การให้บริการให้เกิดความโปร่งใส 

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน มาตรการ ผลการด าเนินงาน 
E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มี

การปรับปรุง คุณภาพการปฏิบัติงาน/

การให้บริการให้ดีขึน้มากนอ้ย เพียงใด 

1. จัดให้มีช่องทางการประเมินความ

พึงพอใจในการรับ บริการหรือการ

ปฏิบัติงาน เพ่ือน าผลการประเมินมา 

ปรับปรุ งการให้บริการหรือการ

ปฏิบัติงานนัน้ 

1.เพิ่มช่องทางการประเมินความพึง 

พอใจในการมารับบริการหรือการ 

ปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุง

วิธีการและ ขั้นตอนการด าเนินงาน/การ

ให้บริการดีขึน้ มากนอ้ย เพียงใด 

E13 หน่ วยงานที่ ท่ านติดต่ อ  มี การน า

เทคโนโลยีมาใช้ในการ ด าเนินงาน/การ

ให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว 

มากขึน้ หรือไม่ 

E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้

ผู้รับบรกิาร ผู้มา ตดิต่อ หรือผู้มีส่วนได้

ส่ วน เสีย  เข้ า ไปมีส่ วนร่ วมในการ 

ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การ

ให้บริการของ หน่วยงานได้ดีขึ้น มาก

น้อยเพียงใด 

E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุง

การด าเนินงาน/ การให้บริการ ให้มี

ความโปรง่ใสมากขึน้ มากนอ้ย เพียงใด 



ผลการประเมิน การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 

(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 

ผลการประเมิน ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล O1-O33 (คะแนนรวม 57.58) 

 ผลการประเมินพบว่า ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวช้ีวัดย่อย (33 ข้อมูล) พบว่า

คะแนนอยู่ใน ระดับ 57.58 ต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

  ข้อเสนอแนะในปี พ.ศ.2564  

   ไม่มี 

 

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน คะแนน มาตรการ ผลการด าเนินงาน 
O1 โครงสร้าง 57.58 1.เปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ

ชนให้ครอบคลุมทุกข้อมูล 

2.เข้าร่วมโครงการเตรียม

ความพร้อมในการประเมิน

คุณธรรมและ ความโปร่งใส

ในการด าเนินงาน (UP ITA) 

ของมหาวิทยาลัย 

1.ปรับปรุงเว็บไซต์หน่วยงาน

ให้มีข้อมูลครบถ้วนตาม

เกณฑ์การประเมิน 

2.จัดประชุมเพื่อเตรียมความ

พรอ้มในการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนินงาน (ITA)  

-ประชุมคณะท างาน วันที่ 

22 กุมภาพันธ2์565 

-ประชุมกรรมการประจ า

คณะคณะท างาน วันที่ 24 

กุมภาพันธ2์565 

-ประชุมคณะท างาน วันที่ 

18 มีนาคม 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร 

O3 อ านาจหน้าท่ี 

O4 แผนยุทธศาสตรห์รือแผนพัฒนา หน่วยงาน 

O5 ข้อมูลการติดต่อ 

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 

O8 Q&A 

O9 Social Network 

O10 แผนด าเนินงานประจ าปี 

O11 รายงานการก ากับตดิตามการ ด าเนินงาน

ประจ าปี รอบ 6 เดือน 

O12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าป ี

O13 คูมื่อหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

O14 คูมื่อมาตรฐานการให้บริการ 

O15 ข้อมูลเชิงสถิตกิารให้บริการ 

O16 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจ การ

ให้บริการ 

O17 E-Service 

O18 แผนการใช้จา่ยงบประมาณประจ าป ี

O19 รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่าย 

งบประมาณ รอบ 6 เดือน 



 

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน คะแนน มาตรการ ผลการด าเนินงาน 
O20 ราย ง านผลการ ใ ช้ จ่ า ย งบประมาณ 

ประจ าป ี
   

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการ จัดหา

พัสดุ 
  

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัด จ้าง

หรือการจัดหาพัสดุ 
  

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา 

พัสดุรายเดือน 
  

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ 

จัดหาพัสดุประจ าปี 
  

O25 นโยบายการบรหิารทรัพยากรบุคคล   
O26 การด าเนินการตามนโยบายการบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล 
  

O27 หลั ก เ กณฑ์ ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะพัฒ น า 

ทรัพยากรบุคคล 
  

O28 ร า ย ง านผลกา รบ ริ ห า ร แล ะพัฒน า 

ทรัพยากรบุคคลประจ าป ี
  

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเร่ืองร้องเรียน การ

ทุจริต 
  

O30 ชอ่งทางแจ้งเร่ืองร้องเรยีนการทุจริต   
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเ ร่ืองร้องเรียนการทุจริต 

ประจ าป ี
  

O32 ชอ่งทางการรับฟังความคดิเห็น   
O33 การเปิดโอกาสให้เกดิการมีส่วนร่วม   



ผลการประเมินตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต O34-O43 (คะแนนรวม 30)  

 ผลการประเมินพบว่า ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวช้ีวัดย่อย (10 ข้อมูล) 

พบว่าคะแนน อยู่ในระดับ 30 ต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

 ข้อเสนอแนะในปี พ.ศ.2564 

 -ไม่มี- 

 

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน คะแนน มาตรการ ผลการด าเนินงาน 
O34 เจตจ านงสุจรติของผู้บรหิาร 30 1.  จั ด ท า แ ผนปฏิ บั ติ ก า ร

ปอ้งกันการทุจริต 

2. จัดท าแผนประเมินความ

เสี่ยง เพื่อป้องกันการทุจริตฯ 

3. สื่อสารนโยบาย มาตรการ 

ส่งเสริมคุณธรรมและความ 

โปร่งใสในหน่วยงาน เพ่ือให้

บุคลากรได้รับทราบอย่าง

ทั่วถงึ 

4.สร้างความตระหนักด้าน

การมีคุณธรรมและความ

โปร่งใส ให้แก่ผู้บริหารและ

บุคลากรในหน่วยงาน 

5.การแสดงเจตจ านงสุจริต

ของผู้บริหาร (นโยบายการไม่

รับของขวัญและของก านัลทุก

ชนิดจากการปฏิบัติงาน No 

Gift Policy) 

1. แผนปฏิบัติการป้องกันการ

ทุจริต ประจ าปี 2565 

2. แผนประเมินความเสี่ยง 

เพื่อป้องกันการทุจริตฯ 2565 

3. สื่อสารนโยบาย มาตรการ 

ส่งเสริมคุณธรรมและความ 

โปร่งใสในหน่วยงาน เพ่ือให้

บุคลากรได้รับทราบอย่าง

ทั่วถงึผ่านเว็บไซต์  

4 . คณบดี ป ร ะ ก าศ แสด ง

เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 

(นโยบายการไม่รับของขวัญ

และของก านัลทุกชนิดจาก

การปฏิบัติงาน No Gift Policy) 

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ประจ าป ี

O37 การด าเนินการเพ่ือจัดการ ความเสี่ยง 

การทุจริต 

O38 การเสริมสรา้งวัฒนธรรมองค์กร 

O39 แผนปฏิบัตกิารปอ้งกันการทุจริต 

O40 ร า ย ง า นก า ร ก า กั บ ติ ด ต า ม ก า ร 

ด าเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 

เดือน 

O41 รายงานผลการด าเนินการป้องกัน การ 

ทุจริตประจ าปี 

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ 

โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

O43 การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริม 

คุณธรรมและความโปร่งใสภายใน 

หน่วยงาน 



 

ตารางหน่วยงานผู้รับผิดชอบ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดองค์ประกอบด้านข้อมูล 

ประจ าปี 2565 

ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ 

บนเว็บไซต์หน่วยงาน 

ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ 

 

ส่วนงาน ที่รับผิดชอบ สถานะการด าเนินงาน 

O1 โครงสร้าง - แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งสว่น 

ราชการของหน่วยงาน 

- แสดงต าแหน่งทีส่ าคัญ และการแบ่ง ส่วน

งานภายใน เช่น ส านัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน 

กลุ่ม เป็นต้น 

- จัดท าแผนผังโครงสร้างการแบ่ง สว่น

ราชการหน่วยงานที่เป็น ปัจจุบันเวบ็ไซต์

หน่วยงาน 

1.1 โครงสร้างคณะบริหารธุรกจิ

และนิเทศศาสตร ์

1.2 โครงสร้างส่วนงานภายใน 

งานสื่อสารองคก์ร 

งานสารสนเทศ 

ด าเนินการเรียบรอ้ยแล้ว 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร - แสดงข้อมูลของผูบ้ริหารสูงสุด และผู้ ด ารง

ต าแหน่งทางการบริหารของ หน่วยงาน อย่าง

น้อยประกอบด้วย ผู้บริหารสูงสุดและรอง

ผู้บริหารสูงสุด 

- แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบดว้ย ชื่อ-

นามสกุล ต าแหน่ง รูปถ่าย และช่องทาง การ

ติดต่อของผูบ้ริหารแต่ละคน 

- จัดท าข้อมูลผู้บรหิารสูงสดุที่ ด ารง

ต าแหน่งบริหารของ หน่วยงาน และมี

ข้อมูล ช่ือ- นามสกุล ต าแหน่งรูปถ่าย 

และ ช่องทางการติดต่อของผูบ้ริหาร แต่

ละคน ที่เป็นปัจจบุันบน เว็บไซต์หน่วยงาน 

2.1 ภาพและข้อมูลผู้บริหาร 

2.2 ภาพและข้อมูลบุคลากรแต่

ละ ส่วนงาน 

งานสารสนเทศ ด าเนินการเรียบรอ้ยแล้ว 

O3 อ านาจหน้าที ่ - แสดงข้อมูลหน้าที่และอ านาจของ 

หน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด 

- จัดท าข้อมูลหน้าที่และอ านาจของ 

หน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด บน 

เว็บไซต์หน่วยงาน 

3. อ านาจหน้าที่ของคณบดี รอง

คณบดี  

งานบุคลากร 

งานสารสนเทศ 

ด าเนินการเรียบรอ้ยแล้ว 

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือ 

แผนพัฒนาหน่วยงาน 

- แสดงแผนการด าเนินภารกิจของ หน่วยงาน

ที่มรีะยะมากกวา่ 1 ป ี

- มขี้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อยา่ง น้อย

ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หรือ แนวทาง 

เป้าหมาย ตัวชีว้ดั 

- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคบัใช้ ครอบคลุมปี 

พ.ศ. 2565 

- จัดท าแผนยทุธศาสตร์หรือ แผนพัฒนา

หน่วยงาน ที่มีขอ้มูล รายละเอียด แนวทาง 

เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ที่มรีะยะ เวลาการ

บังคับ ใช้ครอบคลมุปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 บนเว็บไซตห์น่วยงาน 

4. แผนปฏิบัติการประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2565  

คณะบริหารธุรกจิฯ 

 

งานนโยบายและแผน ด าเนินการเรียบรอ้ยแล้ว 



 
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดองค์ประกอบด้านข้อมูล 

ประจ าปี 2565 

ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ 

บนเว็บไซต์หน่วยงาน 

ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ 

 

ส่วนงาน ที่รับผิดชอบ สถานะการ

ด าเนนิงาน 

O5 ข้อมูลการติดต่อ แสดงข้อมูลการตดิต่อของหน่วยงาน อย่าง

น้อยประกอบด้วย 

- ที่อยู่หนว่ยงาน 

- หมายเลขโทรศัพท์ 

- E-mail 

- แผนที่ตัง้ 

- จัดท าข้อมูลข้อมูลการติดต่อ หนว่ยงาน 

ประกอบด้วย ที่อยู่ หน่วยงาน,หมายเลข

โทรศัพท์, E- mail, แผนที่ตัง้ บนเว็บไซต์ 

หน่วยงาน 

5.1 ที่อยู่หนว่ยงาน 

5.2 หมายเลขโทรศัพท์ 

5.3 หมายเลขโทรสาร 

5.4 ที่อยู่ไปรษณีย์

อเิล็กทรอนิกส ์

5.5 แผนทีต่ั้งหน่วยงาน 

งานสารสนเทศ ด าเนินการเรียบรอ้ยแล้ว 

O6 กฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง - แสดงกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกับการ 

ด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานของ หน่วยงาน 

- จัดดท าข้อมูลกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับ

การด าเนินงานของ หน่วยงาน เช่น 

ประกาศ ค าสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ บน

เว็บไซต์ หน่วยงาน 

6. กฎหมายเกี่ยวข้องกับทุกงาน ทุกงาน ด าเนินการเรียบรอ้ยแล้ว 

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ - แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง  ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ

การด าเนินงานตามอ านาจ หน้าที่หรือภารกจิ

ของหนว่ยงาน 

- เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกดิขึน้ในป ีพ.ศ. 2565 

- จัดท าข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง

กับการด าเนนิงานที่ ตามอ านาจหน้าที่

หรือภารกิจ ของหน่วยงานที่เกดิขึน้ใน 

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 บน เว็บไซต์

หน่วยงาน 

7. ขา่วสาร โครงการ กิจกรรม 

คณะบริหารธุรกจิและนิเทศ

ศาสตร์ ปี พ.ศ. 2565 

งานสื่อสารองคก์ร 

งานสารสนเทศ 

ด าเนินการเรียบรอ้ยแล้ว 

O8 Q&A - แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์ของ หนว่ยงานที่

บุคคลภายนอกสามารถ สอบถามข้อมูลต่าง 

ๆ ได้ และหน่วยงาน สามารถสื่อสารให้

ค าตอบกับผู้สอบถาม ได้ โดยมลีักษณะเป็น

การสื่อสารได้สอง ทาง ทางหนา้เว็บไซต์ของ

หน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Web board, 

กล่อง ขอ้ความถาม-ตอบ, Messenger Live 

Chat, Chatbot เปน็ต้น 

- จัดท า Q&A ผ่านช่องทาง Web board, 

กล่องขอ้ความถาม-ตอบ, Messenger 

Live Chat, Chatbot บนเว็บไซต์หน่วยงาน 

8. กล่องขอ้ความถามโต้-ตอบ 

 

งานสารสนเทศ 

และทุกงาน 

ด าเนินการเรียบรอ้ยแล้ว 



 
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดองค์ประกอบด้านข้อมูล 

ประจ าปี 2565 

ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ 

บนเว็บไซต์หน่วยงาน 

ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ 

 

ส่วนงาน ที่รับผิดชอบ สถานะการด าเนินงาน 

O9 Social Network - แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์ของ หนว่ยงานที่

สามารถเช่ือมโยงไปยัง เครือข่ายสังคม

ออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น 

Facebook, Twitter, Instagram เป็นตน้ 

- จัดท า Facebook, Twitter, Instagram ที่

สามารถเช่ือมโยงไป ยังหน่วยงานของตน

บนเว็บไซต์ ของหนว่ยงาน 

9. ตรวจสอบการเข้าถงึได้

ตลอด ของช่องทาง Social 

Network 

งานสื่อสารองคก์ร 

งานสารสนเทศ 

ด าเนินการเรียบรอ้ยแล้ว 

O10 แผนด าเนนิงาน

ประจ าป ี

- แสดงแผนการด าเนินภารกิจของ หน่วยงาน

ที่มรีะยะ 1 ป ี

- มขี้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อยา่ง น้อย

ประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรม 

งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการ ด าเนินการ 

- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคบัใชใ้นป ีพ.ศ. 

2565 

-จัดท าแผนด าเนินงานประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2565 

10. แผนปฏบิัติการประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2565 

 

งานนโยบายและแผน ด าเนินการเรียบรอ้ยแล้ว 

O11 รายงานการก ากับ 

ติดตามการ

ด าเนินงาน ประจ าปี 

รอบ 6 เดือน 

- แสดงความกา้วหน้าในการด าเนินงาน ตาม

แผนด าเนนิงานประจ าปีในข้อ o10 

- มเีนื้อหาหรือรายละเอียด ความกา้วหน้า 

อย่างน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการ

ด าเนินการแต่ละ โครงการ/กจิกรรม และ

รายละเอยีด งบประมาณที่ใชด้ าเนนิงาน 

สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือ 

รายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มขี้อมูล 

ครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี ปี 

พ.ศ. 2565 

- จัดท ารายงานความกา้วหน้าใน ก า ร ด 

ำ เ น  ิ น ง า น ต า ม แ ผ น ด าเนินงาน

ประจ าปใีนข้อ o10ที่ม ีข้อมูลครอบคลุมใน

ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 

(1 ต.ค.64-31 ม.ีค.65) 

11.1 รายงานความกา้วหน้า 

(ตาม ตัวชี้วัดเร่งดว่น Super 

KPI) รอบ 6 เดือน ประจ าปี 

2565 หรือ 

11.2 รายงานความกา้วหน้า

การด าเนินงานตาม

แผนปฏบิัติการรอบ 6 เดือน 

ประจ าปี 2565  

งานนโยบายและแผน ด าเนินการเรียบรอ้ยแล้ว 



 
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดองค์ประกอบด้านข้อมูล 

ประจ าปี 2565 

ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ 

บนเว็บไซต์หน่วยงาน 

ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ 

 

ส่วนงาน ที่รับผิดชอบ สถานะการด าเนินงาน 

O12 รายงานผลการ 

ด าเนินงานประจ าปี 

- แสดงผลการด าเนินงานตามแผน 

ด าเนินงานประจ าปี 

- มขี้อมูลรายละเอียดสรุปผลการ ด าเนินงาน 

อย่างน้อยประกอบด้วย ผล การด าเนินการ

โครงการหรือกิจกรรม ผล การใช้จา่ย

งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และ

ข้อเสนอแนะ 

- เป็นรายงานผลของป ีพ.ศ. 2564 

- จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

12.1 รายงานผลการ

ด าเนินงานตาม แผนปฏบิัติ

การประจ าปี คณะ

บริหารธรุกิจฯ รอบ 12 เดือน 

ประจ าปี 2564 (รายงาน

ความกา้วหน้าตาม ตัวชีว้ัด

เร่งด่วน Super KPI) 

งานนโยบายและแผน ด าเนินการเรียบรอ้ยแล้ว 

O13 คู่มือหรือมาตรฐาน 

การปฏบิัติงาน 

- แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏบิัตงิาน ที่

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยดึถือปฏบิัติ ให้

เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

- มขี้อมูลรายละเอียดของการปฏิบตัิงาน 

อย่างน้อยประกอบด้วยเป็นคู่มือปฏบิัติภารกิจ 

ใด ส าหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานต าแหน่งใด 

และก าหนดวธิีการขั้นตอนการปฏิบัตอิย่างไร 

จะต้องมีอย่างน้อย 1 คู่มือ 

- จัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการ 

ปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่หรือ พนกังาน

ต าแหน่งใด และก าหนด วิธีการขั้นตอน

การปฏบิัต ิ

13. คูมื่อการปฏบิัติงานของ

แต่ละงาน 

  

ทุกงาน ด าเนินการเรียบรอ้ยแล้ว 

O14 คู่มือมาตรฐานการ 

ให้บริการ 

- แสดงคู่มือการใหบ้ริการประชาชนหรือ 

คู่มือแนวทางการปฏบิัติที่ผูร้บับริการหรือ ผู้

มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลใน การ

ขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน 

- มขี้อมูลรายละเอียดของการปฏิบตัิ อยา่ง 

น้อยประกอบด้วย บริการหรือภารกิจใด และ

ก าหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการ หรือการ

ติดต่ออยา่งไรหน่วยงานจะต้อง เปดิเผยอย่าง

น้อย 

1 คู่มือ 

- จัดท าคู่มือมาตรฐานการ ให้บริการตาม

ภารกจิหน่วยงานเช่น คู่มือนิสิต, คู่มือการ 

ให้บริการระบบบรกิารการศึกษา 

, คู่มือการบริการด้านวิชาการ งานวจิัย 

เป็นต้น 

14. คู่มือมาตรฐานการ 

ให้บริการของแตล่ะงาน 

ทุกงาน 

 

ด าเนินการเรียบรอ้ยแล้ว 



 
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดองค์ประกอบด้านข้อมูล 

ประจ าปี 2565 

ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ บนเว็บไซต์

หน่วยงาน 

ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ ส่วนงาน ที่รับผิดชอบ สถานะการด าเนินงาน 

O15 ข้อมูลเชิงสถิตกิาร

ให้บริการ 

- แสดงข้อมูลสถิตกิารให้บริการของ 

หน่วยงาน สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบราย

เดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มี 

ข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดอืน 

แรกของปี พ.ศ. 2565 

- จัดท ารายงานสถติิการให้บริการ ตาม

ภารกจิหน่วยงาน ให้ครอบคลุม รอบ

ระยะเวลา 6 เดือนแรกของ ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 (1 ต.ค.64-31 มี.ค.65) 

15.1 ข้อมูลสถิติการให้บริการ

ของงานต่างๆ 

15.2 ข้อมูลการเยี่ยมชม 

Website คณะบริหารธุรกิจ

และนิเทศศาสตร์ 6 เดือนแรก

ของ ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 (1 ต.ค. 

64-31 ม.ีค.65) 

 

 

งานสารสนเทศ ด าเนินการเรียบรอ้ยแล้ว 

O16 รายงานผลการ

ส ารวจ ความพงึ

พอใจการ ให้บริการ 

- แสดงผลส ารวจความพงึพอใจการ 

ให้บริการของหน่วยงาน 

- เป็นรายงานผลของ ป ีพ.ศ. 2564 

- จัดท าข้อมูลผลการส ารวจ ความพึง

พอใจการให้บริการ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ตามภารกจิของหนว่ยงาน 

16. รายงานผลส ารวจความพึง 

พอใจ การให้บริการของ

ส านักงานคณะบรหิารธุรกิจฯ 

ประจ าปี 2564 

งานนโยบายและแผน 

งานสารสนเทศ 

ด าเนินการเรียบรอ้ยแล้ว 

O17 E-Service - แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรอื 

ธุรกรรมภาครัฐทีส่อดคล้องกับภารกจิของ 

หน่วยงานผ่านเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต โดยผู้ 

ขอรับบริการไม่จ าเป็นต้องเดนิทางมายัง 

หน่วยงานสามารถเข้าถงึหรือเชื่อมโยงไป ยัง

ช่องทางข้างต้นไดจ้ากเว็บไซต์หลักของ 

หน่วยงาน 

- จัดท าช่องทาง การให้บริการ E- Service 

ที่สอดคล้องกับภารกจิของหนว่ยงานผ่าน 

ช่องทางข้างต้นไดจ้ากเว็บไซต์ หลักของ

หน่วยงาน 

E-Services 

17.1  ระบบบันทึกภาระงาน 

17.2 ระบบจองห้องประชุม 

17.3. ระบบบันทึกการฝึกงานฯ 

17.4 ระบบ UP-DMS 

งาสารสนเทศ ด าเนินการเรียบรอ้ยแล้ว 

O18 แผนการใช้จา่ย

งบประมาณประจ าปี 

- แสดงแผนการใช้จา่ยงบประมาณของ 

หน่วยงานที่มีระยะ 1 ป ี

- มขี้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อยา่ง น้อย

ประกอบด้วย งบประมาณตามแหล่ง ที่ได้รบั

การจัดสรร และงบประมาณตาม ประเภท

รายการใช้จา่ยเปน็แผนที่มีระยะเวลา บังคับใช้

ในปี พ.ศ. 2565 

- จัดท าแผนการใชจ้่ายงบประมาณ

ประจ าปี พ.ศ.2565 ของหนว่ยงาน 

18.1 แผนการใช้จา่ย

งบประมาณ ประจ าปี 2565 

คณะบริหารธุรกจิและนิเทศ

ศาสตร ์

งานนโยบายและแผน ด าเนินการเรียบรอ้ยแล้ว 



 
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดองค์ประกอบด้านข้อมูล 

ประจ าปี 2565 

ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ บนเว็บไซต์

หน่วยงาน 

ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ ส่วนงาน ที่รับผิดชอบ สถานะการด าเนินงาน 

O19 รายงานการก ากับ 

ติดตามการใช้จา่ย 

งบประมาณ 

รอบ 6 เดือน 

- แสดงความกา้วหน้าในการด าเนินงาน ตาม

แผนการใช้จา่ยงบประมาณประจ าป ีในข้อ 

o18 

- มขี้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อยา่ง

น้อยประกอบด้วย ความกา้วหน้า การใช้จา่ย

งบประมาณ สามารถจัดท าข้อมูล เป็นแบบ

รายเดือน หรือรายไตรมาสหรือราย 6 เดือน 

ที่มขี้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 

เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565 

-จัดท ารายงานก ากับติดตามการ ใชจ้่าย

งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565 

(1 ต.ค.64 – 31 ม.ีค.65) 

19. รายงานการก ากับติดตาม

การ ใช้จา่ยงบประมาณ คณะ

บริหารธรุกิจและนเิทศศาสตร์ 

รอบ 6 เดือน ประจ าปี 2565 

งานนโยบายและแผน ด าเนินการเรียบรอ้ยแล้ว 

O20 รายงานผลการใช้

จ่ายงบประมาณ 

ประจ าป ี

- แสดงผลการด าเนินงานตามแผนการ ใช้

จ่ายงบประมาณประจ าป ี

- มขี้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใชจ้่าย 

งบประมาณอย่างน้อยประกอบด้วยผลการใช้

จ่าย งบประมาณปัญหาอุปสรรคและ

ข้อเสนอแนะเป็น รายงานผลของ ป ีพ.ศ.

2564 

- จัดท ารายงานผลการใช้จา่ย 

งบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2564 

20. รายงานการใช้จา่ย

งบประมาณคณะ

บริหารธรุกิจและนเิทศศาสตร์ 

ประจ าปี 2564 

งานนโยบายและแผน ด าเนินการเรียบรอ้ยแล้ว 

O21 แผนการจัดซื้อจัด

จ้าง หรือแผนการ

จัดหา พัสด ุ

- แสดงแผนการจัดซ้ือจัดจ้างหรือ แผนการ

จัดหาพัสดตุามที่หน่วยงาน จะต้องด าเนินการ

ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพสัดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

- เป็นข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในป ีพ.ศ. 

2565 

* กรณีไมม่กีารจัดจา้งที่มีวงเงินเกนิ 5 แสน

บาทหรือการจดัจา้งที่กฎหมายไมไ่ด ้

ก าหนดให้ตอ้งเผยแพร่แผนการจัดซ้ือจัด จ้าง 

ให้หน่วยงานอธบิายเพิ่มเติมโดยละเอยีด หรือ

เผยแพร่วา่ไมม่กีารจัดซื้อจัดจ้างในกรณี

ดังกล่าว 

 

- จัดท าแผนการจดัซื้อจัดจ้าง หรือแผน

จัดหาพัสดุ ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

21. แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง 

คณะบริหารธุรกจิฯ ประจ าปี 

2565 

 

งานนโยบายและแผน 

งานพัสด ุ

ด าเนินการเรียบรอ้ยแล้ว 



 
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดองค์ประกอบด้านขอ้มูล 

ประจ าปี 2565 

ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ 

บนเว็บไซต์หน่วยงาน 

ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ 

 

ส่วนงาน ที่รับผิดชอบ สถานะการด าเนินงาน 

O22 ประกาศต่างๆ 

เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด

จ้างหรือการจัดหา

พัสด ุ

- แสดงประกาศการจัดซ้ือจัดจ้างตามที่ 

หน่วยงานจะต้องด าเนินการตาม 

พระราชบัญญตัิการจัดซื้อจัดจ้างและการ 

บริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ.2560 ยกตัวอย่าง

เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซ้ือ

จัดจ้าง เป็นต้น 

- เป็นข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในป ีพ.ศ. 

2565 

-จัดท าประกาศตา่งๆที่เกี่ยวกับ จัดซ้ือ จัด

จ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 เช่น ประกาศเชิญ

ชวน, ประกาศ ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง เป็น

ต้น 

22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับ

การจัดซ้ือจัด จ้างหรือการ

จัดหาพัสดุ คณะบริหารธุรกจิ

ฯ ประจ าปี 2565 

 

งานพัสด ุ ด าเนินการเรียบรอ้ยแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

O23 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการจัดซื้อจัด 

จ้างหรือการจัดหา 

พัสดุรายเดือน 

- แสดงสรปุผลการจัดซื้อจัดจ้างของ 

หน่วยงาน 

- มขี้อมูลรายละเอียดผลการจดัซื้อจัด จ้าง 

ยกตัวอย่างเช่น งานที่ซ้ือหรือจ้าง วงเงินที่ซ้ือ

หรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซ้ือ หรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่ เสนอ ผู้ได้รับ

การคัดเลือกและราคาที่ตก ลง เหตผุลที่

คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และ วันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ จ้าง เป็นต้น 

- เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีขอ้มูล 

ครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี 

พ.ศ. 2565 

*กรณีไมม่กีารจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ใด

ให้เผยแพร่วา่ไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้างใน เดือน

นั้น 

- จัดท าสรปุผลการจัดซื้อจัดจ้าง ของ

หน่วยงาน 6 เดือนแรกของ งบประมาณ 

พ.ศ.2565  

(1 ต.ค. 64 – 31 ม.ีค.65)เป็นแบบข้อมลู 

รายเดือน  

23. รายงานสรุปผลการจัดซื้อ

จัด จ้างหรือการจดัหาพัสดุ  

คณะบริหารธุรกจิฯ จ าแนก

เป็นรายเดือน ประจ าปี 2565  

 (1 ต.ค. 64 – 31 ม.ีค.65) 

งานพัสด ุ ด าเนินการเรียบรอ้ยแล้ว 



 
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดองค์ประกอบด้านข้อมูล 

ประจ าปี 2565 

ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ 

บนเว็บไซต์หน่วยงาน 

ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ 

 

ส่วนงาน ที่รับผิดชอบ สถานะการด าเนินงาน 

O24 รายงานผลการจัดซ้ือ 

จัดจ้างหรือการจัดหา 

พัสดุประจ าป ี

- แสดงผลการจดัซ้ือจัดจ้างของ หน่วยงาน 

- มขี้อมูลรายละเอียด อย่างน้อย 

ประกอบด้วย งบประมาณที่ใชใ้นการ จัดซื้อ

จัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ 

เป็นรายงานผลของ ป ีพ.ศ. 2564 

- จัดท าผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือ การ

จัดหาพัสดปุระจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 

2564 

24. สรุปผลการจดัซื้อจัดจ้าง

หรือ การจัดหาพัสดุ คณะ

บริหารธรุกิจและนเิทศศาสตร์ 

ประจ าปี 2564 

- สรุปผลการจัดซือ้จัดจ้างหรือ

จัดหาวัสดุ วงเงินและปัญหา 

อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

งานพัสด ุ ด าเนินการเรียบรอ้ยแล้ว 

O25 นโยบายการบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล 

- เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและ 

พัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคบัใน 

หน่วยงานในปี พ.ศ. 2565 

- แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือ 

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคล

ที่ก าหนดในนามของหน่วยงาน 

- จัดท านโยบายการบริหาร ทรัพยากร

บุคคลยังใชบ้ังคับใน หน่วยงานในปี พ.ศ. 

2565 

25. นโยบายการบริหารและ

พัฒนา ทรัพยากรบุคคลหรือ

แผนพัฒนา บุคลากร คณะ

บริหารธรุกิจและนเิทศศาสตร์ 

ประจ าปี 2565 

งานบุคลากร 

 

ด าเนินการเรียบรอ้ยแล้ว 

O26 การด าเนินการตาม 

นโยบายการบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล 

- แสดงการด าเนนิการที่มคีวามสอดรับตาม 

นโยบายหรือแผนการบริหารและพฒันา 

ทรัพยากรบุคคลในขอ้ o25 

- เป็นการด าเนินการในป ีพ.ศ. 2565 

- จัดท าผลการด าเนินงานแผน บริหารและ

พัฒนาทรัพยากร 

บุคคลในข้อ o25 เป็นการ ด าเนินการใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

26. ผลการด าเนินงานตาม

แผนพัฒนาบุคลากร คณะ

บริหารธรุกิจและนเิทศศาสตร์ 

ประจ าปี 2565  

งานบุคลากร ด าเนินการเรียบรอ้ยแล้ว 

O27 หลักเกณฑ์การ

บริหาร และพัฒนา 

ทรัพยากร บุคคล 

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา 

ทรัพยากรบุคคลทีย่ังใช้บังคบัในหน่วยงาน ใน

ป ีพ.ศ. 2565 อย่างน้อยประกอบดว้ย 

- การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

- การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 

- การพัฒนาบุคลากร 

- การประเมินผลการปฏบิัติงาน บุคลากร 

- การให้คุณให้โทษและการสร้างขวญั 

ก าลังใจ 

- จัดท าหลักเกณฑก์ารบริหาร และพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลทีย่ัง บังคับใชใ้นหนว่ยงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

27.1 หลักเกณฑ์การบริหาร

และ พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

คณะบริหารธุรกจิฯ  

27.2 หลักเกณฑ์การบริหาร

และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

สว่นกลาง มหาวทิยาลัย

พะเยา 

งานบุคลากร

สารสนเทศ 

ด าเนินการเรียบรอ้ยแล้ว 



 
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดองค์ประกอบด้านข้อมูล 

ประจ าปี 2565 

ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ 

บนเว็บไซต์หน่วยงาน 

ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ 

 

ส่วนงาน ที่รับผิดชอบ สถานะการด าเนินงาน 

O28 รายงานผลการ

บริหาร และพัฒนา 

ทรัพยากร บุคคล

ประจ าป ี

- แสดงผลการบรหิารและพัฒนา ทรัพยากร

บุคคล 

- ข้อมลูรายละเอยีดของการด าเนนิการ 

อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการด าเนินการ

ตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบคุคล 

ปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะผลการ

วิเคราะห์การบรหิาร และพัฒนาทรพัยากร

บุคคล เป็นรายงานผลของ ป ีพ.ศ. 2564 

- จัดท ารายงานผลการบริหาร และพัฒนา 

ทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.

2564 

28. รายงานผลการบริหาร

และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประจ าปี 2564 คณะ

บริหารธรุกิจและนเิทศศาสตร ์

งานบุคลากร 

งานนโยบายและแผน 

ด าเนินการเรียบรอ้ยแล้ว 

O29 แนวปฏบิัติการ

จัดการ เรื่อง

ร้องเรียนการ ทุจรติ

และประพฤติมิ ชอบ 

- แสดงคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการ ต่อ

เรื่องร้องเรียนทีเ่กี่ยวขอ้งกับการทจรติ และ

ประพฤติมิชอบของเจา้หน้าที่ของ หน่วยงาน 

- มขี้อมูลรายละเอียดของการปฏิบตัิงาน 

อย่างน้อยประกอบด้วยรายละเอียด วิธีการที่

บุคคลภายนอกจะท าการ ร้องเรียน 

รายละเอยีดขั้นตอนหรือวิธีการ ในการ

จัดการต่อเร่ืองร้องเรียน ส่วนงานที่ 

รับผิดชอบ และระยะเวลาด าเนินการ 

- จัดท าคู่มือหรือแนวปฏบิัติของ การ

ด าเนินการต่อเร่ืองร้องเรียน 

 งานบุคลากร 

งานนโยบาย

และแผน 

ด าเนินการเรียบรอ้ยแล้ว 



 
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดองค์ประกอบด้านข้อมูล 

ประจ าปี 2565 

ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ 

บนเว็บไซต์หน่วยงาน 

ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ 

 

ส่วนงาน ที่รับผิดชอบ สถานะการด าเนินงาน 

O30 ช่องทางแจ้งเรื่อง 

ร้องเรียนการทุจรติ 

และประพฤติมิชอบ 

- แสดงช่องทางทีบุ่คคลภายนอก สามารถ

แจ้งเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจรติและ

ประพฤติมิชอบของเจา้หน้าที่ ของหน่วยงาน

ผ่านทางช่องทางออนไลน์ ของหน่วยงานโดย

แยก ต่างหากจากช่อง ทางการร้องเรียนเรื่อง

ทั่วไป เพ่ือเป็นการ คุ้มครองขอ้มูลของผู้แจ้ง

เบาะแสและเพ่ือให ้สอดคล้องกับแนว

ปฏิบัติการจัดการเร่ือง ร้องเรียนการทุจริต

และประพฤติมิชอบ สามารถเข้าถงึหรือ

เชื่อมโยงไปยังช่องทาง ข้างต้นได้จากเว็บไซต์

หลักของหน่วยงาน 

- จัดท าช่องทางแจ้งเร่ือง ร้องเรียนบน

เว็บไซต์ของ หน่วยงาน 

30. ช่องทางแจ้งเร่ือง

ร้องเรียน การทุจรติฯ คณะ

บริหารธรุกิจและนเิทศ

ศาสตร ์

งานสารสนเทศ ด าเนินการเรียบรอ้ยแล้ว 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเร่ือง 

ร้องเรียนการทุจรติ 

และประพฤติมิชอบ 

- แสดงข้อมูลสถิตเิรื่องร้องเรียนการ ทุจริต

และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ของ

หน่วยงาน 

- มขี้อมูลความกา้วหน้าการจัดการเร่ือง 

ร้องเรียนการทุจรติและประพฤตมิชิอบ อย่าง

น้อย ประกอบด้วยจ านวนเร่ืองร้องเรยีน

ทั้งหมดจ านวน เร่ืองที่ด าเนินการแลว้เสร็จ 

และจ านวนเร่ืองทีอ่ยู่ ระหว่างด าเนนิการ 

- สามารถจัดท าขอ้มูลเป็นแบบรายเดือน 

หรือ รายไตรมาส หรือราย 6 เดือนทีม่ขี้อมูล 

ครอบคลุมในระยะเวลาเดือนแรกของปี พ.ศ. 

2565 

*กรณีไมม่เีรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่วา่ไมม่ี

เรื่อง ร้องเรียน 

- ข้อมูลสถิติเร่ืองการร้องเรียน การทุจริต

และประพฤติมิชอบ ข้อมูล 6 เดือนแรก

ของ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(1 ต.ค.64 – 31 ม.ีค.65) 

31. ขอ้มูลสถติิเร่ือง

ร้องเรียนการทุจรติประจ าปี 

2565  

คณะบริหารธุรกจิและนิเทศ

ศาสตร ์

งานนโยบายและแผน  

งานสารสนเทศ 

ด าเนินการเรียบรอ้ยแล้ว 



 
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดองค์ประกอบด้านข้อมูล 

ประจ าปี 2565 

ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ 

บนเว็บไซต์หน่วยงาน 

ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ 

 

ส่วนงาน ที่รับผิดชอบ สถานะการด าเนินงาน 

O32 ช่องทางการรับฟัง 

ความคดิเห็น 

- แสดงช่องทางทีบุ่คคลภายนอกสามารถ 

แสดงความคดิเห็นต่อการด าเนินงานตาม 

อ านาจหน้าที่หรือภารกจิของหนว่ยงานผ่าน 

ทางช่องทางออนไลน ์

- สามารถเข้าถงึหรือเชื่อมโยงไปยงั ชอ่ 

งทาง ข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ

หน่วยงาน 

- แสดงช่องทางการรับฟังความ คดิเห็น

บุคคลภายนอกสามารถ แสดงความ

คิดเห็นต่อการ ด าเนินงานของหนว่ยงาน

บน เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

*แยกจากช่องทางการร้องเรียน 

32. ช่องทางการรับฟังความ 

คิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการ

พัฒนา คณะบริหารธุรกิจและ

นิเทศศาสตร ์

งานสารสนเทศ ด าเนินการเรียบรอ้ยแล้ว 

O33 การเปิดโอกาสให้เกดิ 

การมสี่วนร่วม 

- แสดงการด าเนนิการหรือกจิกรรมที่ แสดง

ถงึการเปิดโอกาสใหบุ้คคล ภายนอกได้ มี

ส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกจิ ของ

หน่วยงาน 

- เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2565 

 

- แสดงกิจกรรม/โครงการที่ แสดงใหเ้ห็น

ถงึการเปิดโอกาสให ้ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียมี

ส่วนร่วม 

33.1 ช่องทางการรับฟังความ 

คิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการ

พัฒนา  

33.2 ช่องทางแจ้งเรื่อง

ร้องเรียน การทุจรติฯ 

งานนโยบายและแผน  

งานสารสนเทศ 

ด าเนินการเรียบรอ้ยแล้ว 

O34 นโยบายไมร่ับ 

ของขวัญ 

(No Gift Policy) 

- แสดงนโยบายวา่ผู้บริหาร เจ้าหนา้ที่ และ

บุคลากรทุกคน จะต้องไมม่กีารรับ ของขวัญ 

(No Gift Policy) 

- ด าเนินการโดยผูบ้ริหารสูงสุดคน ปัจจุบัน 

- เป็นการด าเนินการในป ีพ.ศ. 2565 

*ทั้งนี ้ใหเ้ป็นไปตามแนวทางที่ส านักงาน 

ป.ป.ท. ก าหนด 

- จัดท าประกาศ นโยบายไมร่ับ ของขวัญ 

(No Gift Policy) ของ หน่วยงาน 

- จัดท าในรูปแบบหนังสือบันทึก 

ข้อความหรือภาพนิ่งภาพ เคลื่อนไหว 

โปสเตอร ์infographic โดย ระบุเนื้อหา

และองคป์ระกอบ ครบถว้นตาม

หลักเกณฑ์ที่ก าหนด โดยจะต้อง ระบุถึง

การไมร่ับ ของขวัญของก านัลจากการ

ปฏิบัติ หน้าที่ ครอบคลุมทั้งในส่วน

ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกคน และระบุ

ช่ือ ผู้บริหารคนปัจจุบัน โดยจะมีหรือไม่ 

มกีารลงนาม (ลายเซ็น) ก็ได้ ทั้งนี้ เพ่ือให้

ทราบว่านโยบายดงักลา่วเป็น นโยบาย

ของใคร 

34.1 ประกาศคณะ

บริหารธรุกิจและนเิทศศาสตร์ 

เรื่อง นโยบายไม่รบัของขวัญ

และของก านัลทุกชนิดจาก

การปฏบิัติหนา้ที่ (No Gift 

Policy) 

งานบุคลากร 

งานนโยบายและแผน 

ด าเนินการเรียบรอ้ยแล้ว 



 
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดองค์ประกอบด้านข้อมูล 

ประจ าปี 2565 

ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ 

บนเว็บไซต์หน่วยงาน 

ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ 

 

ส่วนงาน ที่รับผิดชอบ สถานะการด าเนินงาน 

O35 การมสี่วนร่วมของ 

ผู้บริหาร 

- แสดงการด าเนนิการหรือกจิกรรมที่ แสดง

ถงึการมสี่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด 

- เป็นการด าเนินการหรือกจิกรรมที่แสดง ให้

เห็นถึงการให้ความส าคัญกับการปรบัปรุง 

พัฒนา และส่งเสรมิหนว่ยงานด้านคณุธรรม 

และโปร่งใส 

- เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2565 

- กจิกรรม/โครงการ การมีส่วนร่วม ของ

ผู้บริหารสูงสุด ในการปรับปรุง พัฒนา 

และส่งเสริม หน่วยงานด้าน คณุธรรม

และโปร่งใส และการน านโยบายไมร่บั

ของขวญั (No Gift Policy) ไปด าเนนิการ

ในหน่วยงาน เป็นการด าเนินการในปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

35. ภาพกิจกรรมการเตรียม 

พร้อมรับการประเมนิ ITA 

คณะบริหารธุรกจิฯ 2565 

 

งานสื่อสารองคก์ร 

สารสนเทศ 

ด าเนินการเรียบรอ้ยแล้ว 

O36 การประเมินความ

ความเสี่ยงการทุจริต

ประจ าป ี

- แสดงผลการประเมนิความเสี่ยงของ การ

ด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจ 

กอ่ให้เกดิการทุจรติและประพฤตมิชิอบ 

- มขี้อมูลรายละเอียดของผลการประเมนิ 

อย่างน้อยประกอบด้วย เหตุการณ์ ความ

เสี่ยง และระดบัของความเสี่ยง มาตรการ

และการ ด าเนินการในการบริหารจดัการ

ความเสี่ยง 

- เป็นการด าเนินการในปีพ.ศ. 2565 

- จัดท าผลการประเมนิความ เสี่ยงของ

การด าเนินงานหรอืการ ปฏบิัติหนา้ที่ที่

อาจกอ่ให้เกดิการทุจริตและ ประพฤติมิ

ชอบ เป็นการด าเนนิการ ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

36. แผนบริหารจดัการความ

เสี่ยง และควบคุมภายใน ( 

ITA) คณะบริหารธรุกิจฯ 

ประจ าปี 2564 

งานนโยบายและแผน ด าเนินการเรียบรอ้ยแล้ว 

O37 การด าเนินการเพื่อ 

จัดการ ความเสี่ยง 

การทุจริต 

- แสดงการด าเนนิการหรือกจิกรรมที่ แสดง

ถงึการจัดการความเสี่ยงในกรณทีี่ อาจ

กอ่ให้เกดิการทุจรติและประพฤตมิ ิชอบของ

หน่วยงาน 

- เป็นกิจกรรมหรือการด าเนินการที ่

สอดคล้องกับมาตรการหรือการ ด าเนินการ

เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยง 

ตามขอ้ o36 

- เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2565 

- จั ดท าการด าเนนิการหรือ กจิกรรมใน

ข้อ 036 ที่แสดงถงึ การจัดการความ

เสี่ยงในกรณีที่ อาจก่อให้เกิดการทุจรติ

และ ประพฤติมิชอบของหน่วยงานเป็น 

การด าเนินการในปี งบประมาณ พ.ศ. 

2565 

37. รายงานผลการ

ด าเนินงานตาม แผนบริหาร

จัดการความเสี่ยงและ 

ควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน 

คณะบริหารธุรกจิฯ ประจ าปี 

2565 

งานนโยบายและแผน ด าเนินการเรียบรอ้ยแล้ว 



 
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดองค์ประกอบด้านข้อมูล 

ประจ าปี 2565 

ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ 

บนเว็บไซต์หน่วยงาน 

ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ 

 

ส่วนงาน ที่รับผิดชอบ สถานะการด าเนินงาน 

O38 การเสริมสร้าง 

วัฒนธรรมองค์กร 

ตามมาตรฐานทาง 

จริยธรรม 

- แสดงถึงการเสรมิสร้างวัฒนธรรม องคก์ร

ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานม ีทัศนคต ิค่านิยม

ในการปฏิบัติงานอย่าง ซ่ือสัตย์สุจริต มี

จิตส านึกทีด่ี รับผดิชอบ ต่อหนา้ที่ ตาม

มาตรฐานทางจริยธรรม ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

- เป็นการด าเนินการที่หนว่ยงานเป็น 

ผู้ด าเนินการเอง 

- เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2565 

-รูปภาพ กิจกรรม โครงการที่ แสดงให้

เห็นถึงการเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กร

ให้บุคลากรใน หนว่ยงานมทีัศนคติ 

ค่านิยมใน การปฏบิัติงานอย่างซ่ือสัตย์ 

สุจริตตามมาตรฐานทาง จริยธรรมเป็น

การด าเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 

38.1 ภาพกจิกรรมการ

เสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กร 

คณะบริหารธุรกจิและนิเทศ

ศาสตร์ ประจ าปี 2565 

งานสื่อสารองคก์ร 

สารสนเทศ 

ด าเนินการเรียบรอ้ยแล้ว 

O39 แผนปฏบิัติการ

ป้องกัน การทุจริต 

ประจ าป ี

- แสดงแผนปฏบิัตกิารที่มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ

ป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้าน คณุธรรม

และความโปร่งใสของหน่วยงาน 

- มขี้อมูลรายละเอยีดของแผนฯ อยา่ง น้อย

ประกอบด้วย โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ และชว่งเวลาด าเนินการ 

- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคบัใช้ ครอบคลุม 

ป ีพ.ศ. 2565 

- จัดท าแผนปฏบิัตกิารป้องกัน การ

ทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

39.1 แผนปฏบิัติการ เพ่ือ

ป้องกันทุจริต และประพฤติมิ

ชอบ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 

งานนโยบายและแผน  ด าเนินการเรียบรอ้ยแล้ว 

O40 รายงานการก ากับ 

ติดตามการ

ด าเนินการ ป้องกัน

การทุจริต รอบ 6 

เดือน 

- แสดงความกา้วหน้าในการด าเนินงาน ตาม

แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริตตาม ข้อ 

o39 

- มขี้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อยา่ง

น้อยประกอบด้วย ความกา้วหน้า การ

ด าเนินการแต่ละโครงการ/กจิกรรม และ 

รายละเอยีดงบประมาณที่ใชด้ าเนินงาน 

สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือ

รายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มขี้อมูล

ครอบคลุมใน ระยะเวลา 6 เดือนแรกของ 

ป ีพ.ศ. 2565 

- จัดท ารายงานการก ากับ ติดตามการ

ด าเนินการป้องกัน การทุจริต รอบ 6 

เดือน ตามขอ้ o39  ข้อมลูครอบคลุม ใน

ระยะเวลา 6 เดือนแรกของ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

40.1 รายงานผลแผนปฏบิัติ

การ เพื่อป้องกันทุจริต และ

ประพฤติมิชอบ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

ระยะ เวลา 6 เดือนแรกของ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

งานนโยบายและแผน ด าเนินการเรียบรอ้ยแล้ว 



 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดองค์ประกอบด้านข้อมูล 

ประจ าปี 2565 

ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ 

บนเว็บไซต์หน่วยงาน 

ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ 

 

ส่วนงาน ที่รับผิดชอบ สถานะการด าเนินงาน 

O41 รายงานผลการ 

ด าเนินการป้องกัน 

การทุจริตประจ าปี 

- แสดงแผนการด าเนินงานตาม แผนปฏบิัติ

การป้องกันการทจุริต 

- มขี้อมูลรายละเอียดสรุปผลการ 

ด าเนินการ อยา่งน้อยประกอบด้วย ผล การ

ด าเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผล การใช้

จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และ

ข้อเสนอแนะ 

- เป็นรายงานผลของป ีพ.ศ. 2564 

- จ ดท ารายงานผลการด าเนินการ

ป้องกัน การทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564 

41. รายงานผลการด าเนินการ 

ป้องกันการทุจริตประจ าปี 

2564 คณะบริหารธุรกิจและ

นิเทศศาสตร ์

งานนโยบายและแผน ด าเนินการเรียบรอ้ยแล้ว 

O42 มาตรการส่งเสริม 

คุณธรรมและความ 

โปร่งใสในหน่วยงาน 

- แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน 

คุณธรรมและความโปร่งใสในการ ด าเนินงาน

ของหนว่ยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2564 

- มขี้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่าง

น้อยประกอบด้วยประเด็นที่เป็น ข้อบกพร่อง

หรือจุดออ่นที่จะตอ้งแกไ้ขโดย เร่งดว่น

ประเด็นที่จะต้องพฒันาให้ดีขึ้น ที่ มีความ

สอดคล้องกับผลการประเมนิฯ ม ี

- จัดท ามาตรการส่งเสริม คุณธรรมและ

ความโปร่งใสใน หน่วยงานหรือมาตรการ

เพ่ือ ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม แ ล 

ะ ค ว า ม โ ป ร  ่ ง ใ ส ภ า ย ใ น 

หน่วยงานใหด้ีขึ้น 

42. มาตรการส่งเสริมความ

โปร่งใส และป้องกันการทุจริต

ภายใน หนว่ยงาน คณะ

บริหารธรุกิจและนเิทศศาสตร์ 

ประจ าปี 2564 

งานนโยบายและแผน ด าเนินการเรียบรอ้ยแล้ว 



 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดองค์ประกอบด้านข้อมูล 

ประจ าปี 2565 

ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ 

บนเว็บไซต์หน่วยงาน 

ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ 

 

ส่วนงาน ที่รับผิดชอบ สถานะการด าเนินงาน 

  การก าหนดแนวทางการน าผลการ วิเคราะห์

ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการ เพื่อขับเคลื่อน

การส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปรง่ใส

ภายในหนว่ยงานให้ดีขึน้ ซึ่ง สอดคลอ้งตาม

ผลการวิเคราะห์ผลการ ประเมนิฯ โดยมี

รายละเอยีดต่าง ๆ อย่าง น้อยประกอบด้วย 

การก าหนดผู้รบัผดิชอบ หรือผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 

การก าหนดขั้นตอนหรือ วิธีการปฏิบตัิ การ

ก าหนดแนวทาง การก ากับ ติดตามให้น าไปสู่

การปฏบิัติและการ รายงานผล 

    

O43 การด าเนินการตาม 

มาตรการส่งเสริม 

คุณธรรมและความ 

โปร่งใสในหน่วยงาน 

- แสดงความกา้วหน้าหรือผลการ 

ด าเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสรมิ  

คุณธรรมและความโปร่งใสภายใน หนว่ยงาน 

- มขี้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการ เพ่ือ

ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายใน

หน่วยงานในข้อ o42 ไปสู่การปฏบิัต ิอย่าง

เป็นรูปธรรม เปน็การด าเนินการในปี พ.ศ. 

2565 

- จัดท าการด าเนนิการตาม มาตรการ

ส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสใน

หน่วยงานข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติอยา่ง

เป็นรูปธรรม ด าเนนิการในปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

43. ผลการด าเนินการตาม

มาตรการส่งเสริมความ

โปร่งใสและ ป้องกันการทุจริต

ในหน่วยงาน ของ คณะฯ 

ประจ าปี 2565 

งานนโยบายและแผน ด าเนินการเรียบรอ้ยแล้ว 

 

 
 




