
ตารางผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
 ค าอธิบาย  เป็นตัวช้ีวัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ  ของห น่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบ  ใน  5  ประเด็น  คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน  ได้แก่  ข้อมูลพื้นฐาน  ข่าวประชาสัมพันธ์  และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  (2) การบริหารงาน  ได้แก่  แผน
ด าเนินงานการปฏิบัติงาน  และการให้บริการ  (3) การบริหารงานงบประมาณ  ได้แก่  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ   
(4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ได้แก่  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน  ได้แก่  การจัดเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต  และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแดสงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 แหล่งข้อมูล  เว็บไซต์หน่วยงาน 
 ประเด็นส ารวจ  ประกอบด้วย  5  ตัวชี้วัดย่อย  (33 ข้อมูล)  ดังต่อไปนี้ 
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

ผู้ก ากับติดตาม ผู้รายงานข้อมูล 

ข้อมูลพื้นฐาน 
01 โครงสร้างหน่วยงาน โครงสร้างหน่วยงาน อย่างน้อยจะต้องมีรายละเอียดการแบ่ง

ส่วนงานภายในของหน่วยงาน 
งานบุคลากร ผู้อ านวยการ 

กองบริหารทรัพยากร 
หัวหน้างานบุคลากร 

02 ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหาร  อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย ช่ือ-นามสกุล  
และต าแหน่ง ของผู้บริหารสูงสุดและรองผู้บริหารสูงสุด 

งานบุคลากร ผู้อ านวยการ 
กองบริหารทรัพยากร 

หัวหน้างานบุคลากร 

03 อ านาจหน้าท่ี อ านาจหน้าท่ี  จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับอ านาจหน้าท่ีหรือ
ภารกิจของหน่วยงานตามท่ีกฎหมายก าหนด 

งานบุคลากร ผู้อ านวยการ 
กองบริหารทรัพยากร 

หัวหน้างาน
ยุทธศาสตร์และแผน 

04 แผนการขับเคล่ือน
หน่วยงาน 

แผนการขับเคล่ือนหน่วยงาน  อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  และพันธกิจของหน่วยงานครบถ้วน 

งานยุทธศาสตร์และแผน ผู้อ านวยการ 
กองบริหารทรัพยากร 

หัวหน้างาน
ยุทธศาสตร์และแผน 

 
 



ตารางผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

ผู้ก ากับติดตาม ผู้รายงานข้อมูล 

ข้อมูลพื้นฐาน 
05 ข้อมูลการติดต่อ

หน่วยงาน 
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย ท่ี
อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ท่ีอยู่ไปรษณีย์  
อิ เล็กทรอนิก ส์ (E-mail) และแผน ท่ี ต้ังของหน่ วยงาน
ครบถ้วน 

ประชาสัมพันธ์ ผู้อ านวยการ 
กองบริหารทรัพยากร 

หัวหน้างาน
ประชาสัมพันธ์ 

06 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  จะต้องมีกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
หน่ วยงาน  เช่น  พ ระราชบัญ ญั ติ  พ ระราชกฤษฎี ก า  
กฎกระทรวง  ข้อบัญญั ติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือมติ
คณะรัฐมนตรี  เป็นต้น 

กองบริหารทรัพยากร 
กองการศึกษา 

ผู้อ านวยการ 
กองบริหารทรัพยากร 

ผู้อ านวยการ 
กองการศึกษา 

กองบริหารทรัพยากร 
กองการศึกษา 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
07 ข่าวประชาสัมพันธ์ จะต้องมีข่าวสารต่าง ๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตาม

ภารกิจของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง  โดยจะต้องเป็นข้อมูล
ภายในปีท่ีประเมิน 

ประชาสัมพันธ์ ผู้อ านวยการ 
กองบริหารทรัพยากร 

หัวหน้างาน 
ประชาสัมพันธ์ 

การปฏิบัติสัมพันธ์ข้อมูล 
08 Q&A Q&A  จะต้องเป็นส่วนท่ีผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียสามารถสอบถามข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัยผ่านทาง
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เช่น กล่องข้อความ หรือเว็บบอร์ด 
เป็นต้น 

ประชาสัมพันธ์ ผู้อ านวยการ 
กองบริหารทรัพยากร 

หัวหน้างาน 
ประชาสัมพันธ์ 

09 Social Network Social Network จะต้องเป็น ช่องทางการเช่ือมโยงไป สู่
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook 
Twitter Line  เป็ น ต้ น   เพื่ อ เป็ น ก าร เส ริ ม ช่ อ งท า ง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและสาธารณชน 

ประชาสัมพันธ์ ผู้อ านวยการ 
กองบริหารทรัพยากร 

หัวหน้างาน 
ประชาสัมพันธ์ 



ตารางผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 
 
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ หน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้อง 
ผู้ก ากับติดตาม ผู้รายงานข้อมูล 

แผนด าเนินงาน 
010 แผนด าเนินงาน

ประจ าปี 
แผนด าเนินงานประจ าปี  จะต้องมีรายละเอียดแผนงาน
โครงการ หรือกิจกรรม ท่ีหน่วยงานจะด าเนินการตามภารกิจ
ของหน่วยงาน  และจะต้องเป็นข้อมูลของปีท่ีประเมิน 

งานยุทธศาสตร์และแผน ผู้อ านวยการ 
กองบริหารทรัพยากร 

หัวหน้างาน
ยุทธศาสตร์และแผน 

011 รายงานการก ากับ
ติดตามการ
ด าเนินงานรอบ 6 
เดือน 

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานรอบ 6 เดือน จะต้อง
มีสรุปผลการด าเนินงานของหน่วยงานในรอบ 6 เดือน  และ
จะต้องเป็นข้อมูลของปีท่ีประเมิน 

งานยุทธศาสตร์และแผน ผู้อ านวยการ 
กองบริหารทรัพยากร 

หัวหน้างาน
ยุทธศาสตร์และแผน 

012 รายงานผลกานร
ด าเนินงานประจ าปี 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี   จะต้องมีสรุปการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน ในรอบ 12 เดือน  และจะต้องเป็น
ข้อมูลของปีท่ีผ่านมา 

งานยุทธศาสตร์และแผน ผู้อ านวยการ 
กองบริหารทรัพยากร 

หัวหน้างาน
ยุทธศาสตร์และแผน 

การปฏิบัติงาน 
013 มาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน  จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน เพื่อให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน (ส าหรับหน่วยงานท่ีมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็น
จ านวนมาก  อาจเผยแพร่เฉพาะมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีมี
ความส าคัญต่อภารกิจของหน่วยงานก็ได้) 

กองบริหารทรัพยากร 
กองการศึกษา 

ผู้อ านวยการกอง 
บริหารทรัพยากร 
ผู้อ านวยการกอง

การศึกษา 
 

กองบริหารทรัพยากร 
กองการศึกษา 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ หน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้อง 
ผู้ก ากับติดตาม ผู้รายงานข้อมูล 

การให้บริการ* 
014 มาตรฐานการ

ให้บริการ 
มาตรฐานการให้บริการ จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียด
การให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน  ท่ีผู้มารับบริการ
จะต้องรับทราบ ส าหรับหน่วยงานท่ีมีมาตรฐานการให้บริการ
เป็นจ านวนมาก  อาจเผยแพร่เฉพาะมาตรฐานการให้บริการ
ท่ีมีความส าคัญต่อภารกิจของหน่วยงานก็ได้ 

กองการศึกษา 
กองบริหารทรัพยากร 

ผู้อ านวยการ 
กองการศึกษา 
ผู้อ านวยการ 

กองบริหารทรัพยากร 

หัวหน้างาน 

015 ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  จะต้องเป็นสรุปจ านวนผู้มารับ
บริการตามภารกิจของหน่วยงาน  และจะต้องเป็นข้อมูล
ภายในปีท่ีประเมิน 

กองการศึกษา 
กองบริหารทรัพยากร 

ผู้อ านวยการ 
กองการศึกษา 
ผู้อ านวยการ 

กองบริหารทรัพยากร 

หัวหน้างาน 

016 รายงานผลการ
ส ารวจความพึงพอใจ
การให้บริการ 

รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ  จะต้อง
เป็นสรุปผลท่ีได้จากการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ
ตามภารกิจของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีท่ีผ่าน
มา 

กองการศึกษา 
กองบริหารทรัพยากร 

ผู้อ านวยการ 
กองการศึกษา 
ผู้อ านวยการ 

กองบริหารทรัพยากร 

หัวหน้างาน 

017 E-Service E-Service  จะต้องเป็นส่วนท่ีผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ หรือ  
ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถขอรับบริการตามภารกิจของ
หน่วยงานในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

กองการศึกษา 
กองบริหารทรัพยากร 

ผู้อ านวยการ 
กองการศึกษา 
ผู้อ านวยการ 

กองบริหารทรัพยากร 

หัวหน้างาน 

หมายเหตุ  *เฉพาะหน่วยงานท่ีมีภารกิจเกี่ยวกับการให้บริการ 
 
 



ตารางผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 ข้อมูลพื้นฐาน 
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

ผู้ก ากับติดตาม ผู้รายงานข้อมูล 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  
018 แผนการใช้จ่าย

งบประมาณประจ าปี  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี จะต้องมีรายละเอียด
เกี่ยวกับเงินงบประมาณท่ีหน่วยงานจะมีการใช้จ่าย และ
จะต้องเป็นข้อมูลของปีท่ีประเมิน 

งานคลังและพัสดุ ผู้อ านวยการ   
กองบริหารทรัพยากร 

หัวหน้างานคลัง 
และพัสดุ 

019 รายงานการก ากับ
ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ รอบ 6 
เดือน 

รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 
เดือน จะต้องมีสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
ในรอบ 6 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีท่ีประเมิน 

งานคลังและพัสดุ ผู้อ านวยการ   
กองบริหารทรัพยากร 

หัวหน้างานคลัง 
และพัสดุ 

020 รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี จะต้องมีสรุปการ
ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ในรอบ 12 เดือน  และ
จะต้องเป็นข้อมูลของปีท่ีผ่านมา 

งานคลังและพัสดุ ผู้อ านวยการ   
กองบริหารทรัพยากร 

หัวหน้างานคลัง 
และพัสดุ 

การจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
021 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

หรือแผนการจัดหา
พัสดุ 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  จะต้องเป็น
แผนการจัดซื้อ จัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  ตามท่ี
หน่วยงานจะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560  และจะต้องเป็นข้อมูล
ภายในปีท่ีประเมิน 

งานคลังและพัสดุ ผู้อ านวยการ   
กองบริหารทรัพยากร 

หัวหน้างานคลัง 
และพัสดุ 

 
 
 



ตารางผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ หน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้อง 
ผู้ก ากับติดตาม ผู้รายงานข้อมูล 

022 ประกาศต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหา
พัสดุ 

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
จะต้องมีประกาศตามท่ีหน่วยงานจะต้องด าเนินการตาม
พระราชบัญญั ติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  
พ.ศ. 2560  เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัด
จ้าง เป็นต้น  และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีท่ีประเมิน 

งานพัสดุ ผู้อ านวยการ   
กองบริหารทรัพยากร 

หัวหน้างานคลัง 
และพัสดุ 

023 สรุปผลการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหา
พัสดุรายเดือน 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนจะต้อง
เป็นสรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างตามแบบ สขร.1 และ
จะต้องเป็นข้อมูลภายในปีท่ีประเมิน 

งานพัสดุ ผู้อ านวยการ   
กองบริหารทรัพยากร 

หัวหน้างานคลัง 
และพัสดุ 

024 รายงานผลการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุประจ าปี 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี 
จะต้องมีสรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของ
หน่วยงาน ในรอบ 12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีท่ี
ผ่านมา 

งานพัสดุ ผู้อ านวยการ   
กองบริหารทรัพยากร 

หัวหน้างานคลัง 
และพัสดุ 

 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

ผู้ก ากับติดตาม ผู้รายงานข้อมูล 

025 นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

นโยบายการบริหารงานบุคคล จะต้องเป็นนโยบายหรือ
ทิศทางของหน่วยงาน เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ี
มีความโปร่งใส สอดคล้องกับการขับเคล่ือนภารกิจของ
หน่วยงานและทิศทางการปฏิรูปประเทศ 

งานบุคลากร ผู้อ านวยการ   
กองบริหารทรัพยากร 

หัวหน้างานบุคลากร 

 



ตารางผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ หน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้อง 
ผู้ก ากับติดตาม ผู้รายงานข้อมูล 

026 การด าเนินการตาม
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
จะต้องเป็นการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคลของหน่วยงานด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผนก าลังคน 
การเตรียมอัตราก าลังทดแทนเพื่อรองรับการเกษียณอายุ
ราชการ  การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การ
สร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การสับเปล่ียนหมุนเวียนงาน)  
การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานการส่งเสริมจริยธรรมและรักษา
วินัยขงบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น 

งานบุคลากร ผู้อ านวยการ   
กองบริหารทรัพยากร 

หัวหน้างานบุคลากร 

027 หลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  จะต้อง
เป็นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ท่ีหน่วยงานจัดท าขึ้นในด้านต่าง ๆ อย่างน้อยจะต้อง
ประกอบด้วย หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร หลักเกณฑ์การ
พัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญ ก าลังใจ 

งานบุคลากร ผู้อ านวยการ   
กองบริหารทรัพยากร 

หัวหน้างานบุคลากร 

028 รายงานผลการ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
ประจ าปี 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี 
จะต้องมีสรุปผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
หน่วยงาน ในรอบ 12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีท่ี
ผ่านมา 

งานบุคลากร ผู้อ านวยการ   
กองบริหารทรัพยากร 

หัวหน้างานบุคลากร 



ตารางผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

ผู้ก ากับติดตาม ผู้รายงานข้อมูล 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
029 แนวปฏิบัติการ

จัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต 

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต จะต้องมี
เนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดแนวปฏิบัติการจัดการต่อเรื่อง
ร้องเรียน ท่ี เกี่ ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีของ
หน่วยงาน 

ส านักงานบริหาร 
 

ผู้ช่วยอธิการบดี 
 

งานเลขา 
 

030 ช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต จะต้องเป็นส่วนท่ี
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแจ้ง
เรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานผ่านทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

ส านักงานบริหาร 
 

ผู้ช่วยอธิการบดี 
 

งานเลขา 
 

031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
ประจ าปี 

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจ าปี จะต้องมีสรุป
จ านวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ี
ของหน่วยงาน ในรอบ 12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปี
ท่ีผ่านมา 

ส านักงานบริหาร 
 

ผู้ช่วยอธิการบดี 
 

งานเลขา 
 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
032 ช่องทางการรับฟัง

ความคิดเห็น 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น จะต้องเป็นส่วนท่ีผู้รับบริการ 
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถให้ความคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของหน่วยงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
เช่น กล่องข้อความ หรือเว็บบอร์ด เป็นต้น 

ประชาสัมพันธ์ ผู้อ านวยการ 
กองบริหารทรัพยากร 

หัวหน้างาน
ประชาสัมพันธ์ 

 

 



ตารางผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ หน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้อง 
ผู้ก ากับติดตาม ผู้รายงานข้อมูล 

033 การเปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วม 

การเปิดโอกาสให้ เกิดการมี ส่วนร่วม  จะต้องเป็นการ
ด าเนินการ หรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการเปิดโอกาสให้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้มี ส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น  และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น และ
จะต้องเป็นข้อมูลภายในปีท่ีประเมิน 

ประชาสัมพันธ์ ผู้อ านวยการ 
กองบริหารทรัพยากร 

หัวหน้างาน
ประชาสัมพันธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 

ตัวชีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
 ค าอธิบาย  เป็นตัวช้ีวัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้
สารธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น  คือ  (1) การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต  ได้แก่  เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเส่ียงเพื่อการป้องกันการทุจริต 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  ได้แก่  มาตรการภายในเพื่อส่งเสิรมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริต  ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานท่ีจะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดข้ึน
ได้ 
 แหล่งข้อมูล  เว็บไซต์หน่วยงาน 
 ประเด็นส ารวจ  ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย  (15 ข้อมูล)  ดังต่อไปนี้ 
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

ผู้ก ากับติดตาม ผู้รายงานข้อมูล 

เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
034 เจตจ านงสุจริตของ

ผู้บริหาร 
เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร  จะต้องเป็นการแสดง
เจตนารมณ์หรือค ามั่นของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน  ว่าจะ
ปฏิบัติหน้าท่ีและบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส
และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

ส านักงานบริหาร ผู้ช่วยอธิการบดี 
 

งานเลขา 

035 การมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร 

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  จะต้องเป็นการด าเนินการหรือ
กิจกรรมท่ีแสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคน
ปัจจุบัน  ในการให้ความส าคัญ ในการปรับปรุงพัฒนา
หน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และจะต้องเป็น
ข้อมูลภายในปีท่ีประเมิน 

ส านักงานบริหาร ผู้ช่วยอธิการบดี 
 

งานเลขา 

 



ตารางผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ หน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้อง 
ผู้ก ากับติดตาม ผู้รายงานข้อมูล 

การจัดการเรือ่งร้องเรียนการทุจริต  
036 การประเมินความ

เส่ียงการทุจริต
ประจ าปี 

การประเมินความเส่ียงการทุจริตประจ าปี จะต้องเป็นผลการ
ประเมินความเส่ียงและการบริหารจัดการความเส่ียงของการ
ด าเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 
และจะต้องเป็นข้อมูลของปีท่ีประเมิน 

ส านักงานบริหาร ผู้ช่วยอธิการบดี 
 

ส านักงานบริหาร 

037 การด าเนินงานเพื่อ
จัดการความเส่ียงการ
ทุจริต 

การด าเนินงานเพื่อจัดการความเส่ียงการทุจริต จะต้องเป็น
การด าเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการด าเนินการตาม
แนวทางการบริหารจัดการความเส่ียงของการด าเนินงานท่ี
อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน และจะต้อง
เป็นข้อมูลภายในปีท่ีประเมิน 

ส านักงานบริหาร ผู้ช่วยอธิการบดี 
 

ส านักงานบริหาร 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
038 การเสริมสร้าง

วัฒนธรรมองค์กร 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร จะต้องเป็นการด าเนินการ
หรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานมีทัศนคติค่านิยม ในการปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริต และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีท่ีประเมิน 

งานบุคลากร ผู้อ านวยการ 
กองบริหารทรัพยากร 

หัวหน้างานบุคลากร 

 
 
 
 



ตารางผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ หน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้อง 
ผู้ก ากับติดตาม ผู้รายงานข้อมูล 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
039 แผนปฏิบัติการ

ป้องกันการทุจริต
ประจ าปี 

แผนปฏิบั ติการป้อ งกัน การทุจริตประจ าปี  จะ ต้องมี
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  หรือกิจกรรม  ด้านการ
ป้องกันการทุจริตท่ีหน่วยงานจะด าเนินการ  และจะต้องเป็น
ข้อมูลของปีท่ีประเมิน 

ตรวจสอบภายใน ผู้ช่วยอธิการบดี 
 

ตรวจสอบภายใน 

040 รายงานการก ากับ
ติดตามการ
ด าเนินการป้องกัน
การทุจริต รอบ 6 
เดือน 

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต
รอบ 6 เดือน จะต้องมีสรุปผลการด าเนินการป้องกันการ
ทุจริตของหน่วยงาน ในรอบ 6 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูล
ของปีท่ีประเมิน 

ตรวจสอบภายใน ผู้ช่วยอธิการบดี 
 

ตรวจสอบภายใน 

041 รายงานผลการ
ด าเนินการป้องกัน
การทุจริตประจ าปี 

รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี จะต้อง
มีสรุปการด าเนินการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน ในรอบ 
12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีท่ีผ่านมา 

ตรวจสอบภายใน ผู้ช่วยอธิการบดี 
 

ตรวจสอบภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

ผู้ก ากับติดตาม ผู้รายงานข้อมูล 

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 
042 มาตรการส่งเสริม

ความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

- - แสดงผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ 
  โปร่งใสในการด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.  
  2562 

- - มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นท่ีเป็น 
  ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนท่ีจะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็น 
  ท่ีจะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไป 
  สู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น 

- มีมาตรการเพื่อขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมและความ 
  โปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการ 
  วิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ เช่นการก าหนด 
  ผู้รับผิดชอบหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง การก าหนดขั้นตอนหรือ 
  วิธีการ การก าหนดแนวทางการก ากับติดตามให้น าไปสู่การ 
  ปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น 

คณะกรรมการ ITA ผู้ช่วยอธิการบดี งานเลขา 

043 การด าเนินการตาม
มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

- - แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม 
  และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

- - มีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม 
  และความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ o42 ไปสู่การ 
  ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

- - เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2563 

คณะกรรมการ ITA ผู้ช่วยอธิการบดี งานเลขา 



 
 
 
 
 


