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รายงานการวเิคราะหผ์ลการประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดาํเนินการ 

ของสถาบนัวทิยาลยัชมุชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

คาํนํา 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดํา เ นินงานของหน่วยงานภาคร ัฐ ( Integrity and 

Transparency Assessment-ITA) ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มุ่งหวงัใหห้น่วยงานภาครฐัที่เขา้รบัการประเมนิ 

ไดร้บัทราบผลการประเมนิและแนวทางในการพฒันา และยกระดบัหน่วยงาน ในดา้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดาํเนินงานไดอ้ย่างเหมาะสม เพือ่แสดงใหเ้หน็ถงึความพยายามของหน่วยงานภาครฐัในการขบัเคลือ่นมาตรการเชงิบวก

ดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต รวมท ัง้สะทอ้นถึงความตัง้ใจของหน่วยงานในการยกระดบัมาตรฐานการ

ดาํเนินงานตามหลกัธรรมาภบิาล (Good Governance) ใหเ้ป็นทีป่ระจกัษต่์อสาธารณะท ัง้ในระดบัชาต ิและระดบัสากล 

รายงานการวิเคราะหผ์ลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครฐั ฉบบัน้ี 

ประกอบดว้ยผลคะแนนจากตวัชี้วดัท ัง้ 10 ตวัชี้วดั ไดแ้ก่ (1) การปฏบิตัหินา้ที ่(2) การใชง้บประมาณ (3) การใชอ้าํนาจ 

(4) การใชท้รพัยส์นิของราชการ (5) การแกไ้ขปญัหาการทจุริต (6) คุณภาพการดาํเนินงาน (7) ประสทิธภิาพการสือ่สาร 

(8) การปรบัปรุงการทาํงาน (9) การเปิดเผยขอ้มลู และ (10) การป้องกนัการทจุริต โดยใชเ้ครื่องมอืการประเมนิ คอื 1) 

แบบวดัการรบัรูข้องผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) มี

วตัถปุระสงคเ์พือ่ประเมนิระดบัการรบัรูข้องผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีภายในทีม่ต่ีอหน่วยงานตนเอง 2) แบบวดัการรบัรูข้องผูม้ี

ส่วนไดส้่วนเสยีภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ประเมนิ

ระดบัการรบัรูข้องผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีภายนอกที่มต่ีอหน่วยงานที่ประเมนิ 3) แบบตรวจการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ 

(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ประเมนิระดบัการเปิดเผยขอ้มลู

ต่อสาธารณะของหน่วยงานเพือ่ใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึได ้ซึ่งผลคะแนนครัง้น้ีจะสะทอ้นใหเ้หน็ถงึผลการปฏบิตังิาน

ของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หวงัเป็นอย่างยิง่ว่า ผลการประเมนิคร ัง้น้ีจะช่วยสนบัสนุน ส่งเสรมิ และ

ยกระดบัคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครฐัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ใหก้ารบรหิารราชการ

ของประเทศไทยใหเ้ป็นไปอย่างมคุีณธรรมและความโปร่งใส และส่งผลใหก้ารทจุรติในภาพรวมของประเทศลดนอ้ยลง

ไปได ้ไมม่ากก็นอ้ย ซึ่งในระยะยาวก็ยงัสามารถสะทอ้นถงึการรบัรูใ้นระดบัสากลไดอ้กีดว้ย และส่งผลต่อการยกระดบั

ค่าดชันีการรบัรูก้ารทจุรติ (Corruption Perception Index: CPI) ของประเทศไทยใหม้อีนัดบัและผลคะแนนทีด่ยีิ่งขึ้น

ต่อไป  

 

กองแผนงานและงบประมาณ  

สาํนกังานสถาบนั  
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1. หลกัการและเหตผุล  

สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (สาํนกังาน ป.ป.ช.) ไดพ้ฒันาเครื่องมอืการ

ประเมนิเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกนัการทุจริตและเป็นกลไกการสรา้งความตระหนกัใหห้น่วยงานภาครฐัมกีาร

ดาํเนินงานอย่างโปร่งใสและมคุีณธรรม โดยใชช้ื่อว่า “การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงานของ

หน่วยงานภาคร ัฐ  (Integrity and Transparency Assessment: ITA)”  และไดด้ํา เ นินการมาอย่าง ต่อเ น่ือง 

คณะรฐัมนตรไีดม้มีตเิมือ่วนัที ่23 มกราคม 2561 เหน็ชอบใหห้น่วยงานภาครฐัทกุหน่วยงานใหค้วามร่วมมอืและเขา้ร่วม

การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครฐั ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

โดยใชแ้นวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สาํนกังาน ป.ป.ช. กําหนด ซึ่งสอดคลอ้งกบัแผนแม่บทภายใต ้

ยุทธศาสตรช์าต ิประเดน็การต่อตา้นการทจุรติและประพฤตมิชิอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) ซึง่กาํหนดตวัชี้วดั คอื รอ้ยละ

ของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑก์ารประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (85 คะแนน

ขึ้นไป) และในปี พ.ศ. 2561 – 2565 ไดก้าํหนดค่าเป้าหมายไวท้ีร่อ้ยละ 80 โดยมุง่หวงัใหห้น่วยงานภาครฐัที่เขา้รบัการ

ประเมนิไดร้บัทราบผลการประเมนิและแนวทางในการพฒันาและยกระดบัหน่วยงานในดา้นคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดาํเนินงานไดอ้ย่างเหมาะสม 

 

2. ผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงานของสถาบนัวทิยาลยัชมุชน  

ผลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงานของสถาบนัวทิยาลยัชุมชน ประจาํปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ไดค้ะแนนภาพรวม เท่ากบัรอ้ยละ 88.09 คะแนน ซึ่งถอืว่าระดบัผลการประเมนิอยู่ในระดบั A ถอืว่าผ่าน

เกณฑก์ารประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (85 คะแนนขึ้นไป) เมือ่พจิารณา

ตามตวัชี้วดัพบว่า ตวัชี้วดัการป้องกนัการทจุริต ไดค้ะแนนเท่ากบัรอ้ยละ 100 รองลงมาคือ ตวัชี้วดัการเปิดเผยขอ้มูล 

ไดค้ะแนนเท่ากบัรอ้ยละ 97.50 ตวัชี้ วดัการปฏิบตัิหนา้ที่ ไดค้ะแนนเท่ากบัรอ้ยละ 87.76 ตวัชี้ วดัประสิทธิภาพการ

สื่อสาร ไดค้ะแนนเท่ากบัรอ้ยละ 83.37 ตวัชี้ วดัการใชอ้าํนาจ ไดค้ะแนนเท่ากบัรอ้ยละ 82.92 ตวัชี้ วดัคุณภาพการ

ดาํเนินงาน ไดค้ะแนนเท่ากบัรอ้ยละ 82.10 ตวัชี้ วดัการใชง้บประมาณ ไดค้ะแนนเท่ากบัรอ้ยละ 80.15 ตวัชี้ วดัการ

ปรบัปรุงการทาํงาน ไดค้ะแนนเท่ากบัรอ้ยละ 78.41 ตวัชี้วดัการใชท้รพัยส์นิของราชการ ไดค้ะแนนเท่ากบัรอ้ยละ 78.31 

และตวัชี้วดัการแกไ้ขปญัหาการทจุรติ ไดค้ะแนนเท่ากบั รอ้ยละ 74.26 ดงัแผนภาพ  



3 
 

 
สรุปไดว้่า จดุแขง็ทีห่น่วยงานไดค้ะแนนสูงสุดเท่ากบัรอ้ยละ 100 คอื ตวัชี้วดัที ่10 การป้องกนัการทจุรติ และ

จดุทีจ่ะตอ้งพฒันาเป็นลาํดบัแรก เน่ืองจากไดค้ะแนนตํา่สุด คอื ตวัชี้วดัที ่5 การแกไ้ขปญัหาการทจุรติ ไดเ้ท่ากบัรอ้ยละ 

74.26 

 

3. การวเิคราะหข์อ้มูล  

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงานของสถาบนัวิทยาลยัชุมชน ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 มผีลการวเิคราะหข์อ้มูลในแต่ละตวัชี้วดัที่แสดงใหเ้ห็นถงึจุดแขง็ และจุดที่จะตอ้งพฒันาไว ้

ดงัต่อไปน้ี  

3.1 จุดแข็ง (ตวัชี้วดัทีไ่ดค้ะแนนมากกวา่รอ้ยละ 85) จาํนวน 3 ตวัชี้วดั คอื  

1) ตวัชี้วดัที่ 1 การปฏบิตัหินา้ที่ โดยรวมไดเ้ท่ากบัรอ้ยละ 87.76 เป็นคะแนนจากการประเมนิการรบัรู ้

ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏบิตัิงานของบุคลากรอื่นในหน่วยงานของตนเอง สะทอ้นใหเ้ห็นในประเด็นที่

เกี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตังิานโดยยดึหลกัตามมาตรฐาน มคีวามโปร่งใส และประเดน็ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัพฤตกิรรมการเรยีกรบั

เงนิ ทรพัยส์นิ หรอืประโยชนอ์ื่น ๆ ของบคุลากรอืน่ในหน่วยงานท ัง้ในกรณีที่แลกกบัการปฏบิตัหินา้ที่ และในกรณีช่วง

เทศกาลหรอืวาระสาํคญัต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรอืแมแ้ต่กรณีการใหเ้งนิ ทรพัยส์นิ หรอืประโยชนอ์ื่น ๆ 

ต่อบคุคลภายนอก ซึ่งถอืเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อใหเ้กิดการรบัสนิบนไดใ้นอนาคต อย่างไรก็ด ีควรเพิม่ความสาํคญั

ใหก้บัการปฏบิตัิงานหรือดาํเนินการตามข ัน้ตอนและระยะเวลาที่กาํหนดไวอ้ย่างเคร่งครดั และจะตอ้งเป็นไปอย่างเท่า

เทยีมกนั ไมว่่าจะเป็นผูม้าตดิต่อท ัว่ไปหรอืผูม้าตดิต่อทีรู่จ้กักนัเป็นการส่วนตวั รวมไปถงึการปฏบิตังิานอย่างมุง่ม ัน่ เตม็

87.76

80.15

82.92

78.31

74.26

82.10

83.37

78.41

97.50

100.00

การปฏิบัติหนาท่ี

การใชงบประมาณ

การใชอํานาจ

การใชทรัพยสินของราชการ

การแกไขปญหาการทุจริต

คุณภาพการดําเนินงาน

ประสิทธิภาพการสื่อสาร

การปรับปรุงการทํางาน

การเปดเผยขอมูล

การปองกันการทุจริต
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ความสามารถ และมคีวามรบัผิดชอบต่องานในหนา้ที่ที่รบัผิดชอบซึ่งลว้นถือเป็นลกัษณะการปฏิบตัิหนา้ที่ในฐานะ

เจา้หนา้ทีข่องรฐัอย่างมคุีณธรรม 

2) ตวัชี้วดัที ่9 การเปิดเผยขอ้มลู โดยรวมไดค้ะแนนเท่ากบัรอ้ยละ 97.50 เป็นคะแนนจากการเผยแพร่

ขอ้มลูที่เป็นปจัจบุนับนเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน เพือ่เปิดเผยขอ้มลูต่าง ๆ ของหน่วยงานใหส้าธารณชนไดร้บัทราบ ใน 5 

ประเดน็ คือ (1) ขอ้มลูพื้นฐาน ไดแ้ก่ ขอ้มลูพื้นฐาน ข่าวประชาสมัพนัธ ์และการปฏสิมัพนัธข์อ้มลู (2) การบริหารงาน 

ไดแ้ก่ แผนดาํเนินงาน การปฏิบตัิงาน และการใหบ้ริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ไดแ้ก่ แผนการใชจ่้าย

งบประมาณประจาํปี และการจดัซื้อจดัจา้งหรือการจดัหาพสัดุ (4) การบริหารและพฒันาทรพัยากรบุคคล ไดแ้ก่ 

นโยบายการบรหิารทรพัยากรบคุคล การดาํเนินการตามนโยบายการบรหิารทรพัยากรบคุคล และหลกัเกณฑก์ารบรหิาร

และพฒันาทรพัยากรบคุคล และ (5) การส่งเสรมิความโปร่งใสในหน่วยงาน ไดแ้ก่ การจดัการเรื่องรอ้งเรียนการทจุริต

และประพฤติมชิอบ และการเปิดโอกาสใหเ้กิดการมสี่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ขอ้มูลในประเด็นขา้งตน้แสดงถงึความ

โปร่งใสในการบรหิารงานและการดาํเนินงานของหน่วยงาน อย่างไรก็ดคีวรเผยแพร่ขอ้มลูสถติกิารใหบ้รกิารตามภารกิจ

ของหน่วยงานทีเ่กดิขึ้นในปีงบประมาณใหช้ดัเจน 

3) ตวัชี้ วดัที่ 10 การป้องกนัการทุจริต โดยรวมไดค้ะแนนเท่ากบัรอ้ยละ 100 เป็นคะแนนจากการ

เผยแพร่ขอ้มูลที่เป็นปจัจบุนับนเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดาํเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานใหส้าธารณชน

ไดร้บัทราบใน 2 ประเดน็ คือ (1) การดาํเนินการเพือ่ป้องกนัการทจุริต ไดแ้ก่ เจตจาํนงสุจรติของผูบ้รหิาร การประเมนิ

ความเสี่ยงเพื่อการป้องกนัการทจุริต การเสริมสรา้งวฒันธรรมองคก์ร และแผนปฏบิตัิการป้องกนัการทุจริต และ (2) 

มาตรการภายในเพื่อป้องกนัการทจุริต ไดแ้ก่ มาตรการภายในเพือ่ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกนัการทจุริต ซึ่งการ

เผยแพร่ขอ้มลูในประเดน็ขา้งตน้แสดงถงึการใหค้วามสาํคญัต่อผลการประเมนิเพื่อนาํไปสู่การจดัทาํมาตรการส่งเสริม

ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมกีารกาํกบัตดิตามการนาํไปสู่การปฏบิตัอิย่างเป็นรูปธรรม 

3.2 จุดที่ตอ้งพฒันา (ตวัชี้วดัทีไ่ดค้ะแนนตํา่กวา่รอ้ยละ 85) จาํนวน 7 ตวัชี้วดั คอื 

1) ตวัชี้วดัที ่2 การใชง้บประมาณ โดยรวมไดค้ะแนนเท่ากบัรอ้ยละ 80.15 เป็นคะแนนจากการประเมนิ

การรบัรูข้องบคุลากรภายในหน่วยงานต่อการดาํเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน สะทอ้นใหเ้หน็ในประเดน็ที่เกี่ยวขอ้งกบั

การใชจ่้ายเงนิงบประมาณที่ไม่เอื้อประโยชนแ์ก่ตนเองหรือพวกพอ้ง การเบกิจ่ายเงนิของบคุลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ 

เช่น ค่าทาํงานลว่งเวลา ค่าวสัดุอปุกรณ ์หรอืค่าเดนิทาง ฯลฯ อย่างไรก็ด ีควรใหค้วามสาํคญักบัการเผยแพร่แผนการใช ้

จ่ายงบประมาณประจาํปีอย่างโปร่งใส ไปจนถงึลกัษณะการใชจ่้ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุม้ค่า เป็นไปตาม

วตัถปุระสงค ์และการเปิดโอกาสใหบุ้คลากรภายในมสี่วนร่วมในการตรวจสอบการใชจ่้ายงบประมาณของหน่วยงาน

ตนเองได ้ตลอดจนกระบวนการจดัซื้อจดัจา้งและการตรวจรบัพสัดุดว้ย  

2) ตวัชี้วดัที่ 3 การใชอ้าํนาจ โดยรวมไดค้ะแนนเท่ากบัรอ้ยละ 82.92 เป็นคะแนนจากการประเมนิการ

รบัรูข้องบคุลากรภายในหน่วยงานต่อการใชอ้าํนาจของผูบ้งัคบับญัชาของตนเอง ในประเดน็ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการใชอ้าํนาจ

ส ัง่การใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาทาํในธุระส่วนตวัของผูบ้งัคบับญัชาหรือทาํในสิ่งที่ไม่ถูกตอ้ง นอกจากน้ี ยงัประเมนิเกี่ยวกบั

กระบวนการบริหารงานบคุคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผูม้อีาํนาจ การซื้อขายตาํแหน่ง หรือการเอื้อผลประโยชนใ์ห ้

กลุ่มหรือพวกพอ้ง อย่างไรก็ด ีควรใหค้วามสาํคญัในประเด็นการมอบหมายงาน การประเมนิผลการปฏบิตัิงาน การ

คดัเลอืกบคุลากรเพือ่ใหส้ทิธปิระโยชนต่์าง ๆ ซึง่จะตอ้งเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ 
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3) ตวัชี้วดัที ่4 การใชท้รพัยส์นิของราชการ โดยรวมไดค้ะแนนเท่ากบัรอ้ยละ 78.31 เป็นคะแนนจากการ

ประเมนิการรบัรูข้องบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใชท้รพัยส์นิของราชการ สะทอ้นใหเ้หน็พฤติกรรมของบุคลากร

ภายในนาํทรพัยส์นิของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนาํไปใหผู้อ้ื่น การขอยมืทรพัยส์นิของราชการโดย

บคุคลภายนอกหน่วยงานที่ถูกตอ้ง แต่อย่างไรก็ด ีควรใหค้วามสาํคญักบัการขอยมืทรพัยส์นิของราชการโดยบุคลากร

ภายในหน่วยงานทีถู่กตอ้ง และเผยแพร่ใหบ้คุลากรภายในไดร้บัทราบและนาํไปปฏบิตั ิตามแนวทางปฏบิตัเิกี่ยวกบัการ

ใชท้รพัยส์นิของราชการที่มกีระบวนการในการขออนุญาตที่ชดัเจน สะดวก และถูกตอ้ง รวมไปถงึจะตอ้งมกีารกาํกบั

ดูแลและตรวจสอบการใชท้รพัยส์นิของราชการของหน่วยงานดว้ย 

4) ตวัชี้วดัที ่5 การแกไ้ขปญัหาการทจุริต โดยรวมไดค้ะแนนเท่ากบัรอ้ยละ 74.26 เป็นคะแนนจากการ

ประเมนิการรบัรูข้องบคุลากรภายในหน่วยงานต่อการแกไ้ขปญัหาการทจุรติของหน่วยงาน เหน็ไดว้่าควรใหค้วามสาํคญั

ของผูบ้ริหารสูงสุดในการต่อตา้นการทุจริตอย่างจริงจงั การทบทวนนโยบายที่เกี่ยวขอ้งกบัการป้องกนัการทุจริตใน

หน่วยงานใหม้ปีระสทิธภิาพ และจดัทาํแผนงานดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตของหน่วยงาน เพือ่ใหเ้กิดการ

แกไ้ขปญัหาการทจุริตไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถงึการประเมนิเกี่ยวกบัประสทิธิภาพการแกไ้ขปญัหาการทุจริตของ

หน่วยงาน ที่จะตอ้งทาํใหก้ารทจุริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มเีลยและจะตอ้งสรา้งความเชื่อม ัน่ใหบ้คุลากรภายใน ใน

การรอ้งเรยีนเมือ่พบเหน็การทจุรติภายในหน่วยงานดว้ย นอกจากน้ี หน่วยงานจะตอ้งมกีระบวนการเฝ้าระวงั ตรวจสอบ

การทจุรติภายในหน่วยงาน รวมถงึการนาํผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากท ัง้ภายในและภายนอกหน่วยงานไป

ปรบัปรุงการทาํงานเพือ่ป้องกนัการทจุรติ  

5) ตวัชี้วดัที่ 6 คุณภาพการดาํเนินงาน โดยรวมไดค้ะแนนเท่ากบัรอ้ยละ 82.10 เป็นคะแนนจากการ

ประเมนิการรบัรูข้องผูร้บับริการ ผูม้าติดต่อ หรือผูม้สี่วนไดส้่วนเสียของหน่วยงานต่อการคุณภาพการดาํเนินงาน 

สะทอ้นใหเ้ห็นในประเด็นที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏิบตัิหนา้ที่ของเจา้หนา้ที่เป็นไปอย่างเท่าเทียมกนัไม่เลอืกปฏิบตัิ และ

ประสบการณ์ตรงในการถูกเจา้หนา้ที่เรียกรบัเงนิทรพัยส์ิน หรือประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลกกบัการปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ย 

อย่างไรก็ด ีควรใหค้วามสาํคญักบัการปฏบิตัหินา้ที่ของเจา้หนา้ทีท่ีต่อ้งยดึหลกัตามมาตรฐาน ข ัน้ตอน และระยะเวลาที่

กาํหนดไวอ้ย่างเคร่งครดั รวมถงึจะตอ้งใหข้อ้มูลเกี่ยวกบัการดาํเนินการ/ใหบ้ริการของหน่วยงานแก่ผูร้บับริการ ผูม้า

ตดิต่อ หรือผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบงัหรือบดิเบอืนขอ้มลู ซึ่งสะทอ้นถงึการปฏบิตัิหนา้ที่อย่างมี

คุณธรรม นอกจากน้ี การบริหารงานและการดาํเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน จะตอ้งคาํนึงถึงประโยชน์ของ

ประชาชนและส่วนรวมเป็นหลกั ไมม่กีารเอื้อประโยชนใ์หก้บับคุคลใดบคุคลหน่ึง หรอืกลุม่ใดกลุม่หน่ึง 

6) ตวัชี้วดัที่ 7 ประสทิธิภาพการสื่อสาร โดยรวมไดค้ะแนนเท่ากบัรอ้ยละ 83.37 เป็นคะแนนจากการ

ประเมนิการรบัรูข้องผูร้บับริการผูม้าตดิต่อ หรือผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีของหน่วยงานต่อประสทิธิภาพการสื่อสาร โดยการ

จดัใหม้ช่ีองทางใหผู้ร้บับริการ ผูม้าติดต่อ หรือผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี สามารถส่งคาํติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกบัการ

ดาํเนินงาน/การใหบ้ริการ และการจดัใหม้ช่ีองทางใหผู้ม้าตดิต่อสามารถรอ้งเรียนการทุจริตของเจา้หนา้ที่ในหน่วยงาน

ดว้ย แต่อย่างไรก็ด ีการเผยแพร่ขอ้มลูของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน ควรมช่ีองทางทีห่ลากหลาย สามารถ

เขา้ถงึไดง้า่ยและไม่ซบัซอ้น ขอ้มลูทีเ่ผยแพร่จะตอ้งครบถว้นและเป็นปจัจบุนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการดาํเนินงานของ

หน่วยงานและขอ้มลูทีส่าธารณชนควรรบัทราบ รวมถงึชี้แจงในกรณีทีม่ขีอ้กงัวลสงสยัไดอ้ย่างชดัเจน เพือ่ซึง่สะทอ้นถงึ

การสือ่สารกบัผูร้บับรกิาร ผูม้าตดิต่อหรอืผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีอย่างมปีระสทิธภิาพ 
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7) ตวัชี้วดัที่ 8 การปรบัปรุงการทาํงาน โดยรวมไดค้ะแนนเท่ากบัรอ้ยละ 78.41 เป็นคะแนนจากการ

ประเมนิการรบัรูข้องผูร้บับริการ ผูม้าติดต่อ หรือผูม้สี่วนไดส้่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรบัปรุงระบบการทาํงาน 

แสดงใหเ้ห็นว่ามกีารปรบัปรุงพฒันาหน่วยงาน โดยการนาํเทคโนโลยีมาใชใ้นการดาํเนินงานเพื่อใหเ้กิดความสะดวก

รวดเร็วมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ด ีควรใหค้วามสาํคญักบัการปฏบิตังิานของเจา้หนา้ทีแ่ละกระบวนการทาํงานของหน่วยงาน

ใหด้ยีิง่ขึ้น โดยควรมกีระบวนการเปิดโอกาสใหผู้ร้บับรกิารหรอืผูม้าตดิต่อ เขา้มามสี่วนร่วมในการปรบัปรุงพฒันาการดา

เนินงานเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการดว้ย นอกจากน้ี ยงัควรใหค้วามสาํคญักบัการปรบัปรุงการดาํเนินงานใหม้ี

ความโปร่งใสมากขึ้นอกีดว้ย 

 

4. ขอ้เสนอแนะจากการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงานของหน่วยงาน ของสาํนกังาน ป.ป.ช. 

4.1 ผลการประเมนิตามแบบสาํรวจความคิดเห็นผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีภายใน (Internal) ไดค้ะแนนเท่ากบัรอ้ยละ 

80.68 มคีะแนนตํา่กว่าเกณฑเ์ป้าหมาย (รอ้ยละ 85) เป็นการประเมนิการรบัรูข้องบุคลากรภายในเกี่ยวกบัการปฏบิตัิ

หนา้ที ่การใชจ่้ายงบประมาณและทรพัยส์นิของราชการ โดยยดึระเบยีบปฏบิตัแิละกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมท ัง้หลกัการ

มสี่วนร่วมของประชาชน ดงันัน้ สิ่งที่เป็นประเด็นเพื่อการปรบัปรุงการดาํเนินงานใหม้ีผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้น มี

รายละเอยีดดงัน้ี 

ตวัชี้วดั ขอ้เสนอแนะเพือ่ปรบัปรุง 

ตวัชี้วดัที ่1 การปฏบิตัหินา้ที ่ จดัใหม้ีการเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัข ัน้ตอน ระยะเวลาและผูร้บัผิดชอบในการ

ใหบ้ริการอย่างชดัเจน สรา้งระบบการประเมนิประสทิธิภาพการใหบ้ริการของผูม้า

ตดิต่อรบับรกิาร ณ จดุใหบ้รกิารไดโ้ดยงา่ย สะดวกและเป็นไปตามหลกัการปกปิด

ความลบัของผูใ้หข้อ้มลู รวมท ัง้กาํหนดมาตรการบรหิารงานบคุคลและการพจิารณา

ใหคุ้ณ ใหโ้ทษ ตามหลกัคุณธรรมและความสามารถ 

ตวัชี้วดัที ่2 การใชง้บประมาณ จดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลการใชจ่้ายงบประมาณ แผนการจดัซื้อจดัจา้งหรือการ

จดัหาพสัดุ รวมถงึกระบวนการเบกิจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพรอ้มรบัการ

ตรวจสอบจากทุกภาคส่วน ตลอดจนการจดัทาํรายงานผลการใชจ่้ายงบประมาณ

อย่างสมํา่เสมอ 

ตวัชี้วดัที ่3 การใชอ้าํนาจ จดัทาํรายละเอยีดของตาํแหน่งงาน (job description) และเกณฑก์ารประเมนิผล

การปฏบิตัิงานอย่างชดัเจนและเปิดเผย รวมท ัง้การเปิดรบัฟงัความคิดเหน็ของผูท้ี่

เกี่ยวขอ้งเพือ่ปรบัปรุงประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน 

ตวัชี้ วดัที่ 4 การใชท้รพัยส์ิน

ของราชการ 

จดัทาํคู่มอืและระเบยีบการใชท้รพัยส์นิของราชการ สรา้งระบบการกาํกบัดูแลและ

ตดิตามตรวจสอบการยมื-คนื และการลงโทษอย่างเคร่งครดั 

ตวัชี้ วดัที่ 5 การแกไ้ขปญัหา

การทจุรติ 

มุง่เสริมสรา้งวฒันธรรมการทาํงานเพือ่ประโยชนสู์งสุดของส่วนรวม มจีติสาธารณะ

และพรอ้มใหบ้รกิารประชาชนอย่างเต็มกาํลงัความสามารถ โดยจดัทาํมาตรการการ

ป้องกนัและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชดัเจนและ
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ตวัชี้วดั ขอ้เสนอแนะเพือ่ปรบัปรุง 

เปิดเผย รวมท ัง้การเปิดใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในการแสดงความคิดเหน็และการ

ตดิตามตรวจสอบการทาํงานของหน่วยงานไดโ้ดยงา่ยและสะดวก 

 

4.2 ผลการประเมนิตามแบบสาํรวจความคดิเหน็ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีภายนอก (External) ไดค้ะแนนเท่ากบัรอ้ยละ 

81.29 มีคะแนนตํา่กว่าเกณฑเ์ป้าหมาย (รอ้ยละ 85) เป็นการประเมนิการรบัรูข้องผูร้บับริการที่มต่ีอคุณภาพและ

มาตรฐานการใหบ้ริการอย่างมปีระสทิธิภาพ ประสทิธิผลและไม่เลอืกปฏบิตัิ ดงันัน้ สิ่งที่เป็นประเด็นเพือ่การปรบัปรุง

การดาํเนินงานใหม้ผีลการประเมนิทีด่ยีิง่ขึ้น มรีายละเอยีดดงัน้ี 

ตวัชี้วดั ขอ้เสนอแนะเพือ่ปรบัปรุง 

ตัว ชี้ ว ัดที่  6  คุณภ าพก า ร

ดาํเนินงาน 

ประชาสมัพนัธเ์กี่ยวกบัระบบและข ัน้ตอนการใหบ้ริการงานดา้นต่าง ๆ อย่างท ัว่ถงึ 

และส่งเสริมใหม้ีการฝึกอบรมพฒันาเพิ่มพูนทกัษะและความรูเ้กี่ยวกับการ

ปฏบิตังิานอย่างสมํา่เสมอ 

ตวัชี้วดัที่ 7 ประสิทธิภาพการ

สือ่สาร 

จดัทาํสื่อประชาสมัพนัธแ์ละเปิดเผยขอ้มลูบนเวบ็ไซตห์ลกัของหน่วยงานใหง้า่ยต่อ

การเขา้ถงึขอ้มลู และมกีารปฏสิมัพนัธแ์ลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสารกนัอย่างชดัเจนและ

ต่อเน่ือง 

ตวัชี้ วดัที่ 8 การปรบัปรุงการ

ทาํงาน 

สรา้งกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผูบ้ริหารและบุคลากรเพื่อร่วมกนัทบทวน

ปญัหาและอปุสรรคในการปฏบิตังิานอย่างเป็นระบบ และส่งเสรมิใหผู้ร้บับรกิารและ

ประชาชนท ัว่ไปมสี่วนร่วมในการแสดงความคิดเหน็หรือใหค้าํแนะนาํในการพฒันา

และปรบัปรุงคุณภาพและมาตรฐานการใหบ้ริการไดโ้ดยสะดวก ที่สาํคญัตอ้งมกีาร

พฒันาทกัษะ ความรูค้วามสามารถของบคุลากรผูดู้แลเวบ็ไซตข์องหน่วยงานในการ

ปรบัปรุงระบบใหท้นัสมยัและมกีารตดิต่อสือ่สารผ่านเวบ็ไซตไ์ดอ้ย่างรวดเร็วและมี

ประสทิธภิาพ 

4.3 ผลการประเมนิตามแบบตรวจการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ (OIT) ไดค้ะแนนเท่ากบัรอ้ยละ 98.75 มคีะแนน

ผ่านเกณฑเ์ป้าหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) ซึง่สะทอ้นการเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะและการใหบ้ริการผ่านระบบ e-service 

ไดอ้ย่างครบถว้นสมบูรณ ์และงา่ยต่อการเขา้ถงึ  

ตวัชี้วดั ประเดน็การประเมนิ ประเดน็ทีค่วรพฒันา 

ตวัชี้วดัที ่9 การเปิดเผยขอ้มลู (1) ขอ้มลูพื้นฐาน  

(2) การบรหิารงาน  

(3) การบรหิารเงนิงบประมาณ  

(4) การบรหิารและพฒันาทรพัยากรบคุคล  

(5) การส่งเสรมิความโปร่งใส 

แสดงรายงานขอ้มลูเชงิสถติกิาร

ใหบ้รกิารทีช่ดัเจน 

ตวัชี้วดัที ่10 การป้องกนัการทจุรติ 1) การดาํเนินการเพือ่ป้องกนัการทจุรติ  

(2) มาตรการภายในเพือ่ป้องกนัการทจุรติ 

- ไมม่ ี- 
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5. ประเด็นที่จะตอ้งพฒันาจากการจดัลาํดบัคะแนนตํา่สดุ  

สถาบนัวทิยาลยัชุมชนไดพ้จิารณาผลการประเมนิพบว่าตวัชี้วดัที่ไดค้ะแนนนอ้ยที่สุด 3 ลาํดบั และนาํมาพจิารณา

จดัลาํดบัขอ้คาํถามในแต่ละตวัชี้วดัเพือ่เป็นขอ้มลูในการวางแนวทางปรบัปรุงการดาํเนินงาน มรีายละเอยีด ดงัน้ี 

ตวัชี้วดั คะแนนรวม ประเดน็ขอ้คาํถาม  

(คะแนนตํา่สุด 3 ลาํดบั) 

คะแนน 

ตวัชี้วดัที ่4 

การใชท้รพัยส์นิของราชการ  

78.31 

 

I20 ข ัน้ตอนการขออนุญาตเพือ่ยมืทรพัยส์นิของ

ราชการไปใชป้ฏบิตังิานในหน่วยงานมคีวามสะดวก  

64.40 

  I23 รูแ้นวปฏบิตัขิองหน่วยงานเกี่ยวกบัการใชท้รพัยส์นิ

ของราชการทีถ่กูตอ้ง  

72.99 

 

  I24 หน่วยงานมกีารกาํกบัดูแลและตรวจสอบการใช ้

ทรพัยส์นิของราชการ เพือ่ป้องกนัไมใ่หม้กีารนาํไปใช ้

ประโยชนส์ว่นตวั กลุม่ หรอืพวกพอ้ง  

73.78 

 

ตวัชี้วดัที ่5 

การแกไ้ขปญัหาการทจุรติ  

74.26 I27 ปญัหาการทจุรติในหน่วยงานไดร้บัการแกไ้ข  65.10 

  I28 หน่วยงานมกีารดาํเนินการต่อการทจุรติใน

หน่วยงาน  

 เฝ้าระวงัการทจุรติ  

 ตรวจสอบการทจุรติ  

 ลงโทษทางวนิยั เมือ่มกีารทจุรติ  

73.36 

 

  I30 หากพบเหน็แนวโนม้การทจุรติทีจ่ะเกดิขึ้นใน

หน่วยงาน มคีวามคดิเหน็ต่อประเดน็ดงัต่อไปน้ี  

 สามารถรอ้งเรยีนและส่งหลกัฐานไดอ้ย่างสะดวก  

 สามารถตดิตามผลการรอ้งเรยีนได ้ 

 ม ัน่ใจวา่จะมกีารดาํเนินการอย่างตรงไปตรงมา  

 ม ัน่ใจวา่จะปลอดภยัและไมม่ผีลกระทบต่อตนเอง 

67.21 

 

ตวัชี้วดัที ่8 

การปรบัปรุงการทาํงาน  

78.41 

 

E11 เจา้หนา้ทีข่องหน่วยงานทีต่ดิต่อ มกีารปรบัปรุง

คุณภาพการปฏบิตังิาน/การใหบ้รกิารใหด้ขีึ้น  

74.96 

  E12 หน่วยงานทีต่ดิต่อมกีารปรบัปรุงวธิกีารและ

ข ัน้ตอนการดาํเนินงาน/การใหบ้รกิารดขีึ้น  

70.10 

 

  E15 หน่วยงานทีต่ดิต่อ มกีารปรบัปรุงการดาํเนินงาน/

การใหบ้รกิาร ใหม้คีวามโปร่งใสมากขึ้น  

70.10 
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6. ขอ้เสนอแนะในการจดัทาํมาตรการเพื่อขบัเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถาบนัวิทยาลยั

ชมุชนใหดี้ข้ึน 

สถาบนัวทิยาลยัชุมชนไดจ้ดัลาํดบัความสาํคญัในการจดัทาํมาตรการเพือ่ขบัเคลือ่นการส่งเสรมิคุณธรรมและ

ความโปร่งใสภายในหน่วยงานใหด้ีขึ้น จากประเด็นการพฒันาจากขอ้เสนอแนะของสาํนกังาน ป.ป.ช. และประเด็นที่

จะตอ้งพฒันาเน่ืองจากไดค้ะแนนตํา่สุด ดงัน้ี 

ประเดน็การพฒันา มาตรการ/วธิกีาร ผูร้บัผดิชอบ การกาํกบั

ตดิตาม 

1) จดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัข ัน้ตอน 

ระยะเวลาและผูร้บัผดิชอบในการใหบ้ริการ

อย่างช ัดเจน สรา้งระบบการประเมิน

ประสิทธิภาพการใหบ้ริการของผูม้าติดต่อ

ร ับบริการ ณ จุดใหบ้ริการไดโ้ดยง่าย 

สะดวกและเป็นไปตามหลกัการปกปิด

ความลบัของผูใ้หข้อ้มูล รวมท ัง้กําหนด

มาตรการบรหิารงานบคุคลและการพจิารณา

ใหคุ้ณ ใหโ้ทษ ตามหลกัคุณธรรมและ

ความสามารถ 

1) ทบทวนคู่มอืเกี่ยวกบัข ัน้ตอนการรบับริการ และ

ประชาสมัพนัธใ์หบุ้คลากรทราบผ่านเวบ็ไซตท์ ัง้

ของสถาบนัและ วชช. 

2) ปรับปรุงระบบประเมินความพึงพอใจให ้

ผูร้บับริการสามารถประเมนิไดด้ว้ยตนเองผ่าน

เว็บไซต์สถาบนั เป็นไปตามหลกัการปกปิด

ความลบัผูใ้หข้อ้มูล และประชาสมัพนัธ์ให ้

บุคลากรและผูร้ ับบริการทราบช่องทางการ

ประเมนิ 

3) กําหนดนโยบายการบริหารบุคคลและแนว

ทางการดํา เ นิ นการ โดยการควบคุมการ

ประเมนิผลปฏบิตัริาชการเป็นไปตามหลกัเกณฑ์

และวธิกีารทีส่ถาบนักาํหนด 

1) สํ า นั ก ง า น

สถาบนัและ 

วชช. 

2) สํ า นั ก ง า น

สถาบนัและ 

วชช. 

3) กองบริหาร

ท ร ัพ ย า ก ร

บคุคล 

- ร า ย ง า น

ความกา้วหนา้ 

รอบ 6 เดอืน 

- ร า ย ง า น

สรุปผล ณ สิ้น

ปีงบประมาณ 

2) จ ัดใหม้ีก าร เ ปิด เผยขอ้มูลการใช จ่้ าย

งบประมาณ แผนการจดัซื้อจดัจา้งหรือการ

จดัหาพสัดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่าย

งบประมาณโดยเปิดเผยและพรอ้มรบัการ

ตรวจสอบจากทุกภาคส่วน ตลอดจนการ

จดัทาํรายงานผลการใชจ่้ายงบประมาณ

อย่างสมํา่เสมอ 

1) จดัทาํแผนการใชจ่้ายงบประมาณประจาํปี และ

ประชาสมัพนัธ์/ประกาศ ผ่านเว็บไซตท์ ัง้ของ

สถาบนัและ วชช. รวมท ัง้จดัทาํเป็นเล่มแจก 

เพือ่ใหบ้คุลากรทกุระดบัไดร้บัทราบ 

2) จดัทาํแผนการจดัซื้อจดัจา้งหรือการจดัหาพสัดุ

และประชาสมัพนัธ/์ประกาศผ่านเวบ็ไซตท์ ัง้ของ

สถาบนัและ วชช. 

3) จ ัดทํ า คู่ มื อ ก า ร ใ ช ้จ่ า ย งบประม าณและ

ประชาสมัพนัธ์/ประกาศผ่านเว็บไซต์ท ัง้ของ

สถาบนัและ วชช. 

4) จดัทาํรายงานผลการใชจ่้ายงบประมาณรายไตร

มาส และแจง้/ประชาสมัพนัธผ่์านเวบ็ไซตท์ ัง้ของ

สถาบนัและ วชช. รวมถงึรายงานต่อผูบ้ริหารทกุ

1) กอง

แผนงานฯ

และ วชช. 

2) งานพสัดุ

และ วชช. 

3) กอง

แผนงานฯ

และ วชช. 

4) กอง

แผนงานฯ

และ วชช. 
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ประเดน็การพฒันา มาตรการ/วธิกีาร ผูร้บัผดิชอบ การกาํกบั

ตดิตาม 

ระดบัในที่ประชุมผูบ้ริหารและใหผู้บ้ริหารนาํไป

สือ่สารสู่ผูป้ฏบิตัทิกุระดบั 

3) จดัทาํรายละเอียดของตาํแหน่งงาน (job 

description) และเกณฑก์ารประเมินผล

การปฏิบตัิงานอย่างชดัเจนและเปิดเผย 

รวมท ัง้การเปิดรบัฟงัความคิดเห็นของผูท้ี่

เกี่ยวขอ้งเพื่อปรบัปรุงประสิทธิภาพการ

ปฏบิตังิาน 

1) กาํหนดใหม้กีารจดัทาํรายละเอยีดของตาํแหน่ง

ง าน  ( job description)  ให ้ครอบคลุ มทุ ก

ตาํแหน่งงาน 

2) จดัทาํเกณฑก์ารประเมนิผลการปฏบิตัิงานและ

แจง้ใหบ้คุลากรทราบ 

3) ประชาสมัพนัธช่์องทางแสดงความคดิเหน็ 

ก อ ง บ ริ ห า ร

ท ร ั พ ย า ก ร

บคุคล 

4) จดัทาํคู่มือและระเบียบการขออนุญาตใช ้

ทรพัยส์นิของราชการทีม่คีวามสะดวก สรา้ง

ระบบการกาํกบัดูแลและติดตามตรวจสอบ

การยมื-คนื และการลงโทษอย่างเคร่งครดั  

1) ทบทวนและจดัทาํคู่มอืหรือแนวปฏบิตัเิกี่ยวกบั

การขออนุญาตใชท้รพัยส์นิของสถาบนัวทิยาลยั

ชมุชน และมบีทลงโทษทีช่ดัเจน 

2) จดัทาํคู่มอืการปฏิบตัิงานของเจา้หนา้ที่ในการ

กาํกบัดูแล ติดตามและตรวจสอบการยืม-คืน

ทรพัยส์นิของสถาบนัวทิยาลยัชมุชน 

3) ประชุมชี้แจงทาํความเขา้ใจหรือแจง้เวยีนคู่มอื

หรือแนวปฏิบตัิ เกี่ยวกับการขออนุญาตใช ้

ทร ัพย์สินของสถาบ ันวิทยาล ัยชุมชน  ให ้

บคุลากรทราบและนาํไปปฏบิตัไิดอ้ย่างถกูตอ้ง 

4) ประชาสมัพนัธคู่์มอืหรอืแนวปฏบิตัผิ่านเวบ็ไซต ์

งานพสัดุ 

5) มุ่งเสริมสรา้งวฒันธรรมการทํางานเพื่อ

ประโยชนสู์งสุดของส่วนรวม มจีติสาธารณะ

และพรอ้มใหบ้ริการประชาชนอย่างเต็ม

กาํลงัความสามารถ โดยจดัทาํมาตรการการ

ป้องกนัและมรีะบบการติดตามตรวจสอบ

พฤติกรรมการทุจริตอย่างช ัดเจนและ

เปิดเผย รวมท ัง้การเปิดใหป้ระชาชนมสี่วน

ร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการ

ตดิตามตรวจสอบการทาํงานของหน่วยงาน

ไดโ้ดยงา่ยและสะดวก 

1) ทบทวนแนวปฏิบตัิ เกี่ ยวกับการจ ัดการขอ้

รอ้งเรียน ช่องทาง การส่งหลกัฐาน และการ

ติดตามผลการรอ้งเรียน ที่แสดงใหเ้หน็ว่ามกีาร

ดาํเนินการอย่างตรงไปตรงมาปลอดภยัและไม่มี

ผลกระทบต่อผูแ้จง้เบาะแส และเผยแพร่ให ้

บคุลากรทราบ 

 

งานกฎหมาย 
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ประเดน็การพฒันา มาตรการ/วธิกีาร ผูร้บัผดิชอบ การกาํกบั

ตดิตาม 

6) ประชาสมัพนัธเ์กี่ยวกบัระบบและข ัน้ตอน

การใหบ้ริการงานดา้นต่าง ๆ อย่างท ัว่ถึง 

และส่ ง เสริมใหม้ีการ ฝึกอบรมพ ัฒนา

เพิ่มพูนท ักษะและความรู เ้กี่ ยวกับการ

ปฏบิตังิานอย่างสมํา่เสมอ 

1) ทบทวนคู่มอืเกี่ยวกบัข ัน้ตอนการรบับริการ และ

ประชาสมัพนัธใ์หผู้ท้ี่มารบับริการรบัทราบผ่าน

เวบ็ไซตท์ ัง้ของสถาบนัและ วชช. 

2) ประชมุสรา้งความเขา้ใจเกี่ยวกบัคู่มอืข ัน้ตอนการ

รบับริการเพื่อใหเ้จา้หนา้ที่ปฏิบตัิงานไดอ้ย่าง

ถกูตอ้ง 

วชช. 

7) จดัทาํสื่อประชาสมัพนัธแ์ละเปิดเผยขอ้มูล

บนเวบ็ไซตห์ลกัของหน่วยงานใหง้า่ยต่อการ

เ ข ้า ถึ ง ข ้อ มู ล  แล ะมีก า รปฏิส ัมพ ัน ธ์

แลกเปลี่ยนขอ้มูลข่าวสารกนัอย่างชดัเจน

และต่อเน่ือง 

1) จดัต ัง้คณะทาํงานเพื่อดาํเนินการเกี่ยวกบัการ

เผยแพร่ขา่วสารและขอ้มลูของสถาบนั 

ง า น ป ร ะ ช า 

สมัพนัธ ์

8) สรา้งกระบวนการปรึกษาหารือระหว่าง

ผูบ้ริหารและบุคลากรเพื่อร่วมกนัทบทวน

ปัญหาและอุปสรรคเพื่ อนํา ไปพ ัฒนา

คุณภาพในการปฏิบตัิงาน/การบริการให ้

วิธีการและข ัน้ตอนการดําเนินงาน/การ

ใหบ้รกิารดขีึ้น อย่างเป็นระบบ และส่งเสรมิ

ใหผู้ร้บับริการและประชาชนท ัว่ไปมีส่วน

ร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให ้

คําแนะนํา ในการพ ัฒนาและปรับป รุ ง

คุณภาพและมาตรฐานการใหบ้ริการได ้

โดยสะดวก เพื่อใหม้คีวามโปร่งใสมากขึ้น 

ที่ส ําค ัญตอ้งมีการพฒันาทกัษะ ความรู ้

ความสามารถของบุคลากรผูดู้แลเว็บไซต์

ของหน่วยงานในการปร ับปรุงระบบให ้

ทนัสมยัและมกีารตดิต่อสือ่สารผ่านเวบ็ไซต์

ไดอ้ย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ 

1) รวบรวมและส รุปปัญหาอุปสรรคในการ

ปฏิบตัิงาน/การบริการ ตามภารกิจ เสนอที่

ประชมุผูบ้รหิารเพือ่หารอืแนวทางแกไ้ข/พฒันา 

2) แต่งต ัง้คณะทาํงานเกี่ยวกบัการประชาสมัพนัธ์

ข่าวสารและขอ้มลูของสถาบนัทีม่บีคุลากรผูดู้แล

เวบ็ไซต ์เพือ่ปรบัปรุงระบบ การตดิต่อสือ่สารให ้

ทนัสมยั รวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ 

1) ทกุส่วนงาน 

2) งานประชา 

สมัพนัธ ์

 

 


