ตารางผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงานของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ค าอธิ บาย เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุป ระสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูล ต่างๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดาเนินงาน
การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการ
เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดาเนินงานของหน่วยงาน ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33
ข้อมูล) ดังนี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ
ข้อมูล
องค์ประกอบด้านข้อมูล
o1 โครงสร้าง
- แผนผังแสดงโครงการการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
- ประกอบด้วยตาแหน่งที่สาคัญ และการแบ่งส่วนงานภายในของหน่วยงาน เช่น
กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
o2 ข้อมูลผู้บริหาร
- แสดงรายนามของผู้บริหาร
- ข้อมูลผู้บริหาร อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล และตาแหน่ง ของ
ผู้บริหารสูงสุดและรองผู้บริหารสูงสุด
o3 อานาจหน้าที่
- แสดงข้อมูลหน้าที่และอานาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกาหนด
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือ - แสดงแผนการดาเนินงานภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะเวลามากกว่า 1 ปี
แผนพัฒนาหน่วยงาน - มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทางเป้าหมาย ตัวชี้วัด
เป็นต้น
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563

ผู้รายงานข้อมูล

ผู้กากับติดตาม

กนผ.
กบบ.
กบบ.
กนผ.

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและ
พัฒนาระบบ
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ตารางผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงานของหน่วยงาน
ข้อ
ข้อมูล
o5 ข้อมูลการติดต่อ

o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
ข้อ
ข้อมูล
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ
ข้อมูล
o8 Q&A

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ผู้รายงานข้อมูล
ปชส.

ผู้กากับติดตาม
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

งานวินัยและ
นิติการ

อธิการบดี

องค์ประกอบด้านข้อมูล
- แสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานตามอานาจหน้าที่หรือ
ภารกิจของหน่วยงาน
- เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563

ผู้รายงานข้อมูล
ปชส.

ผู้กากับติดตาม
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

องค์ประกอบด้านข้อมูล
- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ และหน่วยงาน
สามารถสื่อสารให้คาตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สอง
ทาง เช่น Web broad, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น
- สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

ผู้รายงานข้อมูล
ปชส.

ผู้กากับติดตาม
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้
- ที่อยู่หน่วยงาน
- หมายเลขโทรศัพท์
- หมายเลขโทรสาร
- ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
- แผนที่ตั้งหน่วยงาน
- แสดงกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
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ตารางผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงานของหน่วยงาน
ข้อ
ข้อมูล
o9 Social Network

องค์ประกอบด้านข้อมูล
- แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter,
Instagram เป็นต้น
- สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

ผู้รายงานข้อมูล
ปชส.
สวส.

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดาเนินงาน
ข้อ
ข้อมูล
องค์ประกอบด้านข้อมูล
ผู้รายงานข้อมูล
o10 แผนดาเนินงาน
- แสดงแผนดาเนินงานประจาปีของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
ประจาปี
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้
ระยะเวลาในการดาเนินการ เป็นต้น
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563
o11 รายงานการกากับ
- แสดงความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนดาเนินงานประจาปี
กนผ.
ติดตามการ
- มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดาเนินการแต่ละ
ดาเนินงานประจาปี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดาเนินงาน เป็นต้น
รอบ 6 เดือน
- เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563
o12 รายงานผลการ
- แสดงผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงานประจาปี
ดาเนินงานประจาปี - มีข้อมูลารายละเอียดสรุปผลการดาเนินงาน เช่น ผลการดาเนินการ โครงการ
หรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563

ผู้กากับติดตาม
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

ผู้กากับติดตาม

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบาย
และพัฒนาระบบ
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ตารางผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงานของหน่วยงาน
การปฏิบัติงาน
ข้อ
ข้อมูล
o13 คู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน

องค์ประกอบด้านข้อมูล
- แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของห่นวยงานใช้ยึดถือปฏิบัติ
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือการปฏิบัติภารกิจใด
สาหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตาแหน่งใด กาหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติ
อย่างไร เป็นต้น

ผู้รายงานข้อมูล
กบบ.

ผู้กากับติดตาม
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบาย
และพัฒนาระบบ

การให้บริการ
หมายเหตุ : การให้บริการ หมายถึง การให้บริการตามอานาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงาน สาหรับหน่วยงานที่มีการปฏิบัติหรือการให้บริการเป็นจานวน
มาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่มีความสาคัญต่อภารกิจของหน่วยงาน
ข้อ
ข้อมูล
องค์ประกอบด้านข้อมูล
ผู้รายงานข้อมูล
ผู้กากับติดตาม
o14 มาตรฐานการ
- แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้
ให้บริการ
เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือสาหรับบริการหรือภาคกิตใด
กาหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น
o15 ข้อมูลเชิงสถิติการ
- แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน
ทุกหน่วยงานใน
คณะกรรมการ ITA
ให้บริการ
- เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563
สังกัด มทร.ล.
o16 รายงานผลการ
- แสดงผลสารวจความพึงพอใจการให้บริการตามอานาจหน้าที่หรือภารกิจของ
สารวจความพึงพอใจ หน่วยงาน
การให้บริการ
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562
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ตารางผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงานของหน่วยงาน
ข้อ
ข้อมูล
o17 E-Service

องค์ประกอบด้านข้อมูล
- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอานาจหน้าที่ภารกิจ
ของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอานวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับ
บริการ
- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
ข้อ
ข้อมูล
องค์ประกอบด้านข้อมูล
o18 แผนการใช้จ่าย
- แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
งบประมาณประจาปี - มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหน่งที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณตามประเภทรายงานค่าใช้จ่าย เป็นต้น
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563
O19 รายงานการกากับ
- แสดงความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
ติดตามการใช้จ่าย
- มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ
งบประมาณประจาปี เป็นต้น
รอบ 6 เดือน
- เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563
o20 รายงานผลการใช้
- แสดงผลการดาเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
จ่ายงบประมาณ
- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่าย
ประจาปี
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562

ผู้รายงานข้อมูล
ทุกหน่วยงาน
ในสังกัด มทร.ล.

ผู้กากับติดตาม
คณะกรรมการ ITA

ผู้รายงานข้อมูล

ผู้กากับติดตาม

กนผ.

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบาย
และพัฒนาระบบ
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ตารางผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงานของหน่วยงาน
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ
ข้อมูล
องค์ประกอบด้านข้อมูล
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง - แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้อง
หรือแผนการจัดหา
ดาเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พัสดุ
พ.ศ. 2560
- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563
o22 ประกาศต่างๆ
- แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดาเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศ
จ้างหรือการจัดหา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
พัสดุ
- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัด - แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
จ้างหรือการจัดหา
- มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือ
พัสดุรายเดือน
จ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับ
การคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
- จาแนกข้อมูลเป็นรายงาน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่าไม่
มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563
o24 รายงานผลการจัดซื้อ - แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
จัดจ้างหรือการจัดหา - มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค
พัสดุประจาปี
ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562

ผู้รายงานข้อมูล

ผู้กากับติดตาม

กองคลัง

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
พิเศษ
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ตารางผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงานของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ
ข้อมูล
องค์ประกอบด้านข้อมูล
ผู้รายงานข้อมูล
o25 นโยบายการบริหาร - แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อ
ทรัพยากรบุคคล
ก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
- เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย หรือนโยบายที่
กาหนดในนามของหน่วยงาน
- เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2563
o26 การดาเนินการตาม - แสดงการดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผน
นโยบายการบริหาร
กาลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การ
ทรัพยากรบุคคล
พัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การ
บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรม
กบบ.
และรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น
- เป็นการดาเนินงานที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตาม
ข้อ o25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล ตามข้อ o25
- เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2563
o27 หลักเกณฑ์การ
แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้
บริหารและพัฒนา
- หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
- หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
- หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
- หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกาลังใจ
- เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2563

ผู้กากับติดตาม

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบาย
และพัฒนาระบบ
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ตารางผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงานของหน่วยงาน
ข้อ
ข้อมูล
o28 รายงานผลการ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
ประจาปี

องค์ประกอบด้านข้อมูล
- แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- มีข้อมูลรายละเอียดของการดาเนินการ เช่น ผลการดาเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เป็นต้น
- เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ
ข้อมูล
องค์ประกอบด้านข้อมูล
o29 แนวปฏิบัติการ
- แสดงคู่มือหรือแนวทางการดาเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต
จัดการเรื่องร้องเรียน และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
การทุจริตและ
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอก
ประพฤติมิชอบ
จะทาการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่อง
ร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดาเนินการ เป็นต้น
o30 ช่องทางแจ้งเรื่อง
- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและ
ร้องเรียนการทุจริต
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์
และประพฤติมิชอบ - สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน
o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง - แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
ร้องเรียนการทุจริต
หน่วยงาน
และประพฤติมิชอบ - มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จานวนเรื่อง เรื่องที่
ประจาปี
ดาเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดาเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่อง
ร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน
- เป็นข้อูลในปี พ.ศ. 2563

ผู้รายงานข้อมูล
กบบ.

ผู้กากับติดตาม
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบาย
และพัฒนาระบบ

ผู้รายงานข้อมูล

ผู้กากับติดตาม

งานวินัยและ
นิติการ

อธิการบดี
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ตารางผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงานของหน่วยงาน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ
ข้อมูล
องค์ประกอบด้านข้อมูล
ผู้รายงานข้อมูล
o32 ช่องทางการรับฟัง
- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดาเนินงานตาม
ความคิดเห็น
อานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์
- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน
ปชส.
o33 การเปิดโอกาสให้เกิด - แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
การมีส่วนร่วม
มีส่วนร่วมในการดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วม
ดาเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
- เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2563

ผู้กากับติดตาม

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
พิเศษ

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
คาอธิบาย เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดาเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่ งเสริมความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึง การให้ความสาคัญต่อผลการประเมินเพื่อนาไปสู่การจัดทามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน และมีการกากับติดตามการนาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (10 ข้อมูล) ดังนี้
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ตารางผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงานของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร
ข้อ
ข้อมูล
องค์ประกอบด้านข้อมูล
o34 เจตจานงสุจริตของ - แสดงเนื้อหาเจตนารมย์หรือคามั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่าง
ผู้บริหาร
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
- ดาเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน
o35 การมีส่วนร่วมของ - แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคน
ผู้บริหาร
ปัจจุบัน
- เป็นการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสาคัญกับการ
ปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส
- เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2563

ผู้รายงานข้อมูล

ผู้กากับติดตาม

สอ.

อธิการบดี

การประเมินความเสี่ยงและการป้องกันการทุจริต
ข้อ
ข้อมูล
องค์ประกอบด้านข้อมูล
ผู้รายงานข้อมูล
o36 การประเมินความ
- แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดาเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจ
กนผ.
เสี่ยงการทุจริต
ก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ประจาปี
ผลประโยชน์ส่วนร่วมของหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของ
ความเสี่ยง มาตรการและการดาเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น
- เป็นข้อมูลการดาเนินการในปี พ.ศ. 2563

ผู้กากับติดตาม
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบาย
และพัฒนาระบบ
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ตารางผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงานของหน่วยงาน
ข้อ
ข้อมูล
o37 การดาเนินงานเพื่อ
จัดการความเสี่ยง
การทุจริต

องค์ประกอบด้านข้อมูล
ผู้รายงานข้อมูล
- แสดงการดาเนินงานหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจ
กนผ.
ก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
- เป็นกิจกรรมหรือการดาเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดาเนินการเพื่อ
บริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o36
- เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2563

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อ
ข้อมูล
องค์ประกอบด้านข้อมูล
o38 การเสริมสร้าง
- แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้
วัฒนธรรมองค์กร
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
อย่างชัดเจน
- เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2563
แผนป้องกันการทุจริต
ข้อ
ข้อมูล
o39 แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต

องค์ประกอบด้านข้อมูล
- แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลา
ดาเนินการ เป็นต้น
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563

ผู้กากับติดตาม
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบาย
และพัฒนาระบบ

ผู้รายงานข้อมูล
สอ.

ผู้กากับติดตาม
อธิการบดี

ผู้รายงานข้อมูล
ตสน.

ผู้กากับติดตาม
อธิการบดี
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ตารางผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงานของหน่วยงาน
แผนป้องกันการทุจริต
ข้อ
ข้อมูล
o40 รายงานการกากับ
ติดตามการ
ดาเนินการป้องกัน
การทุจริตประจาปี
รอบ 6 เดือน
o41 รายงานผลการ
ดาเนินการป้องกัน
การทุจริตประจาปี

องค์ประกอบด้านข้อมูล
- แสดงความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
- มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดาเนินการแต่ละ
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดาเนินงาน เป็นต้น
- เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563

ผู้รายงานข้อมูล

ผู้กากับติดตาม

ตสน.

อธิการบดี

- แสดงผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดาเนินงาน เช่น ผลการดาเนินการโครงการหรือ
กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมาย เป็นต้น
- ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2562
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ตารางผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงานของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ข้อ
ข้อมูล
องค์ประกอบด้านข้อมูล
o42 มาตรการส่งเสริม
- แสดงผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ความโปร่งใสภายใน
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2562
หน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่
จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนาผลการ
วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น
- มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ
เช่น การกาหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกาหนดขั้นตอนหรือวิธีการ
การกาหนดแนวทางการกากับติดตามให้นาไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล
เป็นต้น
o43 การดาเนินการตาม - แสดงผลการดาเนินการตามมาตรการ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการ่สงเสริม
ภายในหน่วยงาน
คุณธรรมและความ - มีข้อมูลรายละเอียดการนามาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
โปร่งใสภายใน
ภายในหน่วยงานในข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
หน่วยงาน
- เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2563

ผู้รายงานข้อมูล

ผู้กากับติดตาม

สอ.

อธิการบดี
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