
รายงานผลการดาํเนินการตามมาตรการเพือ่สง่เสรมิคณุธรรมและความโปร่งใสภายในสถาบนัวทิยาลยัชมุชน 

ประเดน็การพฒันา มาตรการ/วธิกีาร ผลการดาํเนินงาน ผูร้บัผดิชอบ 

1) จดัใหม้ีการเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกับข ัน้ตอน 

ระยะเวลาและผูร้บัผิดชอบในการใหบ้ริการ

อ ย่ า ง ช ัด เ จ น  ส ร ้า ง ร ะ บบก า ร ป ร ะ เ มิน

ประสิทธิภาพการใหบ้ริการของผูม้าติดต่อรบั

บริการ ณ จดุใหบ้ริการไดโ้ดยงา่ย สะดวกและ

เป็นไปตามหลกัการปกปิดความลบัของผูใ้ห ้

ขอ้มูล รวมท ัง้กําหนดมาตรการบริหารงาน

บุคคลและการพิจารณาใหคุ้ณ ใหโ้ทษ ตาม

หลกัคุณธรรมและความสามารถ 

1) ทบทวนคู่มือเกี่ยวกบัข ัน้ตอนการรบับริการ 

และประชาสมัพนัธ์ใหบุ้คลากรทราบผ่าน

เวบ็ไซตท์ ัง้ของสถาบนัและ วชช. 

2) ปรับปรุงระบบประเมินความพึงพอใจให ้

ผูร้บับริการสามารถประเมนิไดด้ว้ยตนเองผ่าน

เว็บไซต์สถาบนั เป็นไปตามหลกัการปกปิด

ความลบัผูใ้หข้อ้มูล และประชาสมัพนัธ์ให ้

บุคลากรและผูร้บับริการทราบช่องทางการ

ประเมนิ 

3) กําหนดนโยบายการบริหารบุคคลและแนว

ทางการดํา เ นินการโดยการควบคุมการ

ประ เมินผลปฏิบ ัติ ร าชการ เ ป็ นไปตาม

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ถาบนักาํหนด 

1) ปรบัปรุงระบบประเมนิความพงึพอใจใหผู้ร้บับริการ

สามารถประเมนิไดด้ว้ยตนเองผ่านเวบ็ไซตส์ถาบนั 

http://projectbase.bcca.go.th/index.php/MT

N8fHByb2EvYXNzZXNzYW5zd2VyL2luZGV4

LzEvMzIyMA 

 
 

2) ประกาศนโยบายการบรหิารบคุคลผ่านเวบ็ไซต ์

https://www.iccs.ac.th/uploads/userfiles/file

s/Prakrad.pdf 

1)  สาํนกังานสถาบนัและ วชช. 

2) สาํนกังานสถาบนัและ วชช. 

3) กองบรหิารทรพัยากรบคุคล 

2) จ ัด ใ ห ้มี ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย ข ้อ มู ล ก า ร ใ ช ้จ่ า ย

งบประมาณ แผนการจดัซื้อจดัจา้งหรือการ

จ ัดหาพ ัสดุ  รวมถึงกระบวนการเบิก จ่ าย

งบประมาณโดยเปิดเผยและพรอ้มร ับการ

ตรวจสอบจากทกุภาคส่วน ตลอดจนการจดัทาํ

รายงานผลการใช จ่้ ายงบประมาณอย่าง

สมํา่เสมอ 

1) จดัทาํแผนการใชจ่้ายงบประมาณประจาํปี และ

ประชาสมัพนัธ/์ประกาศ ผ่านเว็บไซตท์ ัง้ของ

สถาบนัและ วชช. รวมท ัง้จดัทาํเป็นเล่มแจก 

เพือ่ใหบ้คุลากรทกุระดบัไดร้บัทราบ 

2) จดัทาํแผนการจดัซื้อจดัจา้งหรอืการจดัหาพสัดุ

และประชาสมัพนัธ/์ประกาศผ่านเว็บไซตท์ ัง้

ของสถาบนัและ วชช. 

1) จ ัดทําแผนปฏิบตัิราชการประจําปีงบประมาณ

เผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต ์

https://www.iccs.ac.th/uploads/file/plan64.p

df 

2) จ ัดทําแผนการจ ัดซื้ อจ ัดจา้งหรือการจ ัดหาพสัดุ

เผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต ์

https://www.iccs.ac.th/uploads/file/07052564

.pdf 

1) กองแผนงานฯและ วชช. 

2) งานพสัดุและ วชช. 

3) กองแผนงานฯและ วชช. 

4) กองแผนงานฯและ วชช. 

http://projectbase.bcca.go.th/index.php/MTN8fHByb2EvYXNzZXNzYW5zd2VyL2luZGV4LzEvMzIyMA
http://projectbase.bcca.go.th/index.php/MTN8fHByb2EvYXNzZXNzYW5zd2VyL2luZGV4LzEvMzIyMA
http://projectbase.bcca.go.th/index.php/MTN8fHByb2EvYXNzZXNzYW5zd2VyL2luZGV4LzEvMzIyMA
https://www.iccs.ac.th/uploads/userfiles/files/Prakrad.pdf
https://www.iccs.ac.th/uploads/userfiles/files/Prakrad.pdf
https://www.iccs.ac.th/uploads/file/plan64.pdf
https://www.iccs.ac.th/uploads/file/plan64.pdf
https://www.iccs.ac.th/uploads/file/07052564.pdf
https://www.iccs.ac.th/uploads/file/07052564.pdf


ประเดน็การพฒันา มาตรการ/วธิกีาร ผลการดาํเนินงาน ผูร้บัผดิชอบ 

3) จ ัดทํา คู่ มือการใช ้จ่ ายงบประมาณและ

ประชาสมัพนัธ/์ประกาศผ่านเว็บไซตท์ ัง้ของ

สถาบนัและ วชช. 

4) จดัทาํรายงานผลการใชจ่้ายงบประมาณรายไตร

มาส และแจง้/ประชาสมัพนัธผ์่านเว็บไซตท์ ัง้

ของสถาบนัและ วชช. รวมถึงรายงานต่อ

ผูบ้ริหารทุกระดบัในที่ประชุมผูบ้ริหารและให ้

ผูบ้รหิารนาํไปสือ่สารสู่ผูป้ฏบิตัทิกุระดบั 

3) จดัทาํคู่มอืการใชจ่้ายงบประมาณเผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต ์

https://www.iccs.ac.th/uploads/file/Khumu64.pdf 

4) จดัทาํรายงานผลการใชจ่้ายงบประมาณรายไตรมาส

เผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต ์

https://www.iccs.ac.th/uploads/file/2564-02.pdf 

และเสนอทีป่ระชมุผูอ้าํนวยการวทิยาลยัชมุชน 

https://www.iccs.ac.th/news_inside.php?ne

ws_id=952 

3) จ ัดทํารายละเอียดของตําแหน่งงาน ( job 

description) และเกณฑก์ารประเมินผลการ

ปฏบิตังิานอย่างชดัเจนและเปิดเผย รวมท ัง้การ

เปิดรบัฟงัความคิดเห็นของผูท้ี่เกี่ยวขอ้งเพื่อ

ปรบัปรุงประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน 

1) กําหนดใหม้ีการจ ัดทําร ายละ เอียดของ

ตํ า แ ห น่ ง ง า น  ( job description)  ใ ห ้

ครอบคลมุทกุตาํแหน่งงาน 

2) จดัทาํเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบตัิงาน

และแจง้ใหบ้คุลากรทราบ 

3) ประชาสมัพนัธช่์องทางแสดงความคดิเหน็ 

1) ประสมัพนัธช่์องทางแสดงความคดิเหน็ผ่านเวบ็ไซต ์

https://www.iccs.ac.th/feedback.php 

 

กองบรหิารทรพัยากรบคุคล 

4) จ ัดทํา คู่มือและระเบียบการขออนุญาตใช ้

ทรพัยส์ินของราชการที่มีความสะดวก สรา้ง

ระบบการกาํกบัดูแลและตดิตามตรวจสอบการ

ยมื-คนื และการลงโทษอย่างเคร่งครดั  

1) ทบทวนและจ ัดทํา คู่มือหรือแนวปฏิบ ัติ

เกี่ ยวกับการขออนุญาตใชท้ร ัพย์สินของ

สถาบนัวิทยาลยัชุมชน และมีบทลงโทษที่

ชดัเจน 

2) จดัทาํคู่มอืการปฏบิตังิานของเจา้หนา้ทีใ่นการ

กาํกบัดูแล ตดิตามและตรวจสอบการยมื-คืน

ทรพัยส์นิของสถาบนัวทิยาลยัชมุชน 

อยู่ระหวา่งดาํเนินการ งานพสัดุ 

https://www.iccs.ac.th/uploads/file/Khumu64.pdf
https://www.iccs.ac.th/uploads/file/2564-02.pdf
https://www.iccs.ac.th/news_inside.php?news_id=952
https://www.iccs.ac.th/news_inside.php?news_id=952
https://www.iccs.ac.th/feedback.php


ประเดน็การพฒันา มาตรการ/วธิกีาร ผลการดาํเนินงาน ผูร้บัผดิชอบ 

3) ประชมุชี้แจงทาํความเขา้ใจหรอืแจง้เวยีนคู่มอื

หรือแนวปฏิบตัิเกี่ยวกบัการขออนุญาตใช ้

ทร ัพย์สินของสถาบนัวิทยาลยัชุมชน ให ้

บคุลากรทราบและนาํไปปฏบิตัไิดอ้ย่างถกูตอ้ง 

4) ประชาสมัพนัธคู่์มอืหรอืแนวปฏบิตัผ่ิานเวบ็ไซต ์

5) มุ่ ง เสริมสร า้ งว ัฒนธรรมการทํา ง าน เพื่ อ

ประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม มีจิตสาธารณะ

และพรอ้มใหบ้ริการประชาชนอย่างเต็มกาํลงั

ความสามารถ โดยจดัทาํมาตรการการป้องกนั

และมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรม

การทุจริตอย่างชดัเจนและเปิดเผย รวมท ัง้การ

เปิดใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในการแสดงความ

คิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการทาํงาน

ของหน่วยงานไดโ้ดยงา่ยและสะดวก 

1) ทบทวนแนวปฏิบตัิเกี่ยวกับการจดัการขอ้

รอ้งเรียน ช่องทาง การส่งหลกัฐาน และการ

ติดตามผลการรอ้งเรียน ที่แสดงใหเ้ห็นว่ามี

การดาํเนินการอย่างตรงไปตรงมาปลอดภยั

และไม่มีผลกระทบต่อผูแ้จง้เบาะแส และ

เผยแพร่ใหบ้คุลากรทราบ 

 

เผยแพร่แนวปฏบิตัเิกี่ยวกบัการจดัการขอ้รอ้งเรยีน 

https://www.iccs.ac.th/uploads/file/Binder1.pdf 

 

งานกฎหมาย 

6) ประชาสมัพนัธเ์กี่ยวกบัระบบและข ัน้ตอนการ

ใหบ้ริการงานดา้นต่าง ๆ อย่างท ัว่ถึง และ

ส่งเสริมใหม้กีารฝึกอบรมพฒันาเพิ่มพูนทกัษะ

และความรูเ้กี่ยวกบัการปฏบิตังิานอย่างสมํา่เสมอ 

1) ทบทวนคู่มือเกี่ยวกบัข ัน้ตอนการรบับริการ 

และประชาสมัพนัธใ์หผู้ท้ี่มารบับริการรบัทราบ

ผ่านเวบ็ไซตท์ ัง้ของสถาบนัและ วชช. 

2) ประชุมสรา้งความเขา้ใจเกี่ยวกบัคู่มอืข ัน้ตอน

การรบับริการเพื่อใหเ้จา้หนา้ที่ปฏิบตัิงานได ้

อย่างถกูตอ้ง 

อยู่ระหวา่งดาํเนินการ วชช. 

7) จดัทาํสื่อประชาสมัพนัธแ์ละเปิดเผยขอ้มูลบน

เวบ็ไซตห์ลกัของหน่วยงานใหง้า่ยต่อการเขา้ถงึ

1) จดัต ัง้คณะทาํงานเพือ่ดาํเนินการเกี่ยวกบัการ

เผยแพร่ขา่วสารและขอ้มลูของสถาบนั 

แต่งต ัง้คณะทาํงานบรรณาธิการประชาสมัพนัธ์ของ

สถาบนัวิทยาลยัชุมชน เพื่อดาํเนินการจดัหา จดัทาํ 

งานประชาสมัพนัธ ์

https://www.iccs.ac.th/uploads/file/Binder1.pdf


ประเดน็การพฒันา มาตรการ/วธิกีาร ผลการดาํเนินงาน ผูร้บัผดิชอบ 

ขอ้มลู และมกีารปฏสิมัพนัธแ์ลกเปลีย่นขอ้มูล

ขา่วสารกนัอย่างชดัเจนและต่อเน่ือง 

ปรบัปรุง เผยแพร่ข่าวสารและขอ้มลูต่อสารธารณะผ่าน

เว็บไซตส์ถาบนั และสื่อรูปแบบอื่น ๆ รวมถึงกํากบั

ตดิตามการเผยแพร่ขอ้มลูอย่างต่อเน่ืองใหเ้ป็นปจัจบุนั 

เอกสารแนบ 

8) สรา้งกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผูบ้รหิาร

และบุคลากรเพื่อร่วมกันทบทวนปัญหาและ

อุปสรรคเพื่ อนําไปพ ัฒนาคุณภาพในการ

ปฏบิตัิงาน/การบริการใหว้ธิีการและข ัน้ตอนการ

ดาํเนินงาน/การใหบ้ริการดีขึ้น อย่างเป็นระบบ 

และส่งเสริมใหผู้ร้บับริการและประชาชนท ัว่ไปมี

ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให ้

คาํแนะนาํในการพฒันาและปรบัปรุงคุณภาพและ

มาตรฐานการใหบ้ริการไดโ้ดยสะดวก เพื่อใหม้ี

ความโปร่งใสมากขึ้น ที่สาํคญัตอ้งมกีารพฒันา

ทกัษะ ความรูค้วามสามารถของบุคลากรผูดู้แล

เว็บไซตข์องหน่วยงานในการปรบัปรุงระบบให ้

ทนัสมยัและมกีารติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซตไ์ด ้

อย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ 

1) รวบรวมและสรุปปัญหาอุปสรรคในการ

ปฏิบตัิงาน/การบริการ ตามภารกิจ เสนอที่

ประชมุผูบ้รหิารเพือ่หารอืแนวทางแกไ้ข/พฒันา 

2) แต่งต ัง้คณะทาํงานเกี่ยวกบัการประชาสมัพนัธ์

ข่าวสารและขอ้มูลของสถาบนัที่มีบุคลากร

ผู ดู้แลเว็บไซต์ เพื่อปร ับปรุงระบบ การ

ติดต่อสื่อสารใหท้ ันสม ัย รวดเร็วและมี

ประสทิธภิาพ 

แต่งต ัง้คณะทาํงานบรรณาธิการประชาสมัพนัธ์ของ

สถาบนัวิทยาลยัชุมชน เพื่อดาํเนินการจดัหา จดัทาํ 

ปรบัปรุง เผยแพร่ข่าวสารและขอ้มลูต่อสารธารณะผ่าน

เว็บไซตส์ถาบนั และสื่อรูปแบบอื่น ๆ รวมถึงกํากบั

ตดิตามการเผยแพร่ขอ้มลูอย่างต่อเน่ืองใหเ้ป็นปจัจบุนั 

เอกสารแนบ 

1) ทกุส่วนงาน 

2) งานประชาสมัพนัธ ์



 

 

 

 

เอกสารแนบ 


