
ตารางผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
 ค าอธิบาย  เป็นตัวช้ีวัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ  ของหน่วยงานให้
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  
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

ผู้ก ากับติดตาม ผู้รายงานข้อมูล 

ข้อมูลพื้นฐาน 

o1 โครงสร้าง 

- แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ
หน่วยงาน 

- แสดงต าแหน่งท่ีส าคัญ และการแบ่งส่วนงานภายในของ
หน่วยงาน เช่น ส านัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น 

งานบุคลากร ผู้อ านวยการ 
กองบริหารทรัพยากร 

หัวหน้างานบุคลากร 

o2 ข้อมูลผู้บริหาร 

- แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้
ด ารงต าแหน่งทางการบริหารงานหน่วยงาน 

- แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่ง รูปถ่าย และช่องทางการติดต่อของผู้บริหารแต่ละ
คน 

งานบุคลากร ผู้อ านวยการ 
กองบริหารทรัพยากร 

หัวหน้างานบุคลากร 

o3 อ านาจหน้าท่ี 
-  แสดงข้อมูลหน้าท่ีและอ านาจของหน่วยงานตามท่ีกฎหมาย

ก าหนด 
งานบุคลากร ผู้อ านวยการ 

กองบริหารทรัพยากร 
หัวหน้างาน

ยุทธศาสตร์และแผน 
 



ตารางผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

ผู้ก ากับติดตาม ผู้รายงานข้อมูล 

ข้อมูลพื้นฐาน 
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือ

แผนพัฒนาหน่วยงาน 
-  แสดงแผนการด าเนินงานภารกิจของหน่วยงานท่ีมี

ระยะเวลามากกว่า 1 ปี 
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น ยุทธศาสตร์

หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น 
- เป็นแผนท่ีมีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564 

งานยุทธศาสตร์และแผน ผู้อ านวยการ 
กองบริหารทรัพยากร 

หัวหน้างาน
ยุทธศาสตร์และแผน 

05 ข้อมูลการติดต่อ
หน่วยงาน 

แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้ 
-   - ท่ีอยู่หน่วยงาน 

-   - หมายเลขโทรศัพท์ 

-  - หมายเลขโทรสาร 

-  - ท่ีอยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

 - แผนท่ีต้ังหน่วยงาน 

ประชาสัมพันธ์ ผู้อ านวยการ 
กองบริหารทรัพยากร 

หัวหน้างาน
ประชาสัมพันธ์ 

06 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง แสดงกฏหมายท่ี เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานหรือการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

กองบริหารทรัพยากร 
กองการศึกษา 

ผู้อ านวยการ 
กองบริหารทรัพยากร 

ผู้อ านวยการ 
กองการศึกษา 

กองบริหารทรัพยากร 
กองการศึกษา 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
07 ข่าวประชาสัมพันธ์ - แสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน

ตามอ านาจหน้าท่ีหรือภารกิจของหน่วยงาน 
- เป็นข้อมูลข่าวสารท่ีเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2564 

ประชาสัมพันธ์ ผู้อ านวยการ 
กองบริหารทรัพยากร 

หัวหน้างาน 
ประชาสัมพันธ์ 

 
 



ตารางผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 
 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้อง 
ผู้ก ากับติดตาม ผู้รายงานข้อมูล 

การปฏิบัติสัมพันธ์ข้อมูล 
o8 Q&A - แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานท่ีบุคคลภายนอก

สามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ และหน่วยงานสามารถ
ส่ือสารให้ค าตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการ
ส่ือสารได้สองทาง (Q&A) เช่น Web broad, กล่อง
ข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น 

ประชาสัมพันธ์ ผู้อ านวยการ 
กองบริหารทรัพยากร 

หัวหน้างาน 
ประชาสัมพันธ์ 

09 Social Network - แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานท่ีสามารถเช่ือมโยง
ไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่าง 
เช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น 

ประชาสัมพันธ์ 
งานส่งเสริม 
วิทยบริการฯ 

ผู้อ านวยการ 
กองบริหารทรัพยากร

ผู้อ านวยการ 
กองการศึกษา 

หัวหน้างาน 
ประชาสัมพันธ์ 

หัวหน้างานส่งเสริม 
วิทยบริการฯ 

 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 
การด าเนินงาน 
 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

ผู้ก ากับติดตาม ผู้รายงานข้อมูล 

010 แผนด าเนินงาน
ประจ าปี 

- แสดงแผนด าเนินภารกิจของหน่วยงานท่ีมีระยะ 1 ปี 
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น โครงการ

หรือกิจกรรม งบประมาณท่ีใช้ ระยะเวลาในการ
ด าเนินการ เป็นต้น 

- เป็นแผนท่ีมีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2564 

งานยุทธศาสตร์และแผน ผู้อ านวยการ 
กองบริหารทรัพยากร 

หัวหน้างาน
ยุทธศาสตร์และแผน 



ตารางผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้อง 
ผู้ก ากับติดตาม ผู้รายงานข้อมูล 

011 รายงานการก ากับ
ติดตามการ
ด าเนินงานรอบ 6 
เดือน 

- แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน
ประจ าป ี

- มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น 
ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดงบประมาณท่ีใช้ด าเนินงาน เป็นต้น 

- เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564 

งานยุทธศาสตร์และแผน ผู้อ านวยการ 
กองบริหารทรัพยากร 

หัวหน้างาน
ยุทธศาสตร์และแผน 

012 รายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 

- แสดงผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 
- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินงาน ยกตัวอย่างเช่น 

ผลการด าเนินการโครงการหรือกิจกรรม 
 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น 
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563 

งานยุทธศาสตร์และแผน ผู้อ านวยการ 
กองบริหารทรัพยากร 

หัวหน้างาน
ยุทธศาสตร์และแผน 

การปฏิบัติงาน 
013 มาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน 
- แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานท่ีเจ้าหน้าท่ีของห่

นวยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างเช่น 

เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด ส าหรับเจ้าหน้าท่ีหรือพนักงาน
ต าแหน่งใด ก าหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็น
ต้น 

กองการศึกษา/ 
กองบริหารทรัพยากร/ 

คณะ 

ผู้อ านวยการ 
กองการศึกษา 
ผู้อ านวยการ 

กองบริหารทรัพยากร 
รองคณบดี 

กองบริหารทรัพยากร 
กองการศึกษา 

 
 



ตารางผูรั้บผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้อง 
ผู้ก ากับติดตาม ผู้รายงานข้อมูล 

การให้บริการ 
014 มาตรฐานการ

ให้บริการ 
- แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติท่ีผู้รับบริการหรือผู้มา

ติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือ
ติดต่อกับหน่วยงาน 

- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ ยกตัวอย่างเช่น เป็น
คู่มือส าหรับบริการหรือภารกิจใด ก าหนดวิธีการขั้นตอน
การให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น 

กองการศึกษา/ 
กองบริหารทรัพยากร/ 

คณะ 

ผู้อ านวยการ 
กองการศึกษา 
ผู้อ านวยการ 

กองบริหารทรัพยากร 
รองคณบดี 

หัวหน้างาน 

015 ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ 

- แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน 
- เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 

2564 

กองการศึกษา 
กองบริหารทรัพยากร 

ผู้อ านวยการ 
กองการศึกษา 
ผู้อ านวยการ 

กองบริหารทรัพยากร 

หัวหน้างาน 

016 รายงานผลการ
ส ารวจความพึงพอใจ
การให้บริการ 

- แสดงผลส ารวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน 
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563 

กองการศึกษา 
กองบริหารทรัพยากร 

ผู้อ านวยการ 
กองการศึกษา 
ผู้อ านวยการ 

กองบริหารทรัพยากร 

หัวหน้างาน 

017 E-Service - แสดงช่องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับ
หน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอ านวยความ
สะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ 

- สามารถเข้าถึงหรือเช่ือมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

กองการศึกษา 
กองบริหารทรัพยากร 

ผู้อ านวยการ 
กองการศึกษา 
ผู้อ านวยการ 

กองบริหารทรัพยากร 

หัวหน้างาน 

หมายเหตุ : การให้บริการ หมายถึง การให้บริการตามอ านาจหน้าท่ีหรือภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงาน ส าหรับหน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นจ านวนมาก อาจมุ่งเน้น
เผยแพร่การปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่มีความส าคัญต่อภารกิจของหน่วยงาน 
 



ตารางผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 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 

- แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามท่ี
หน่วยงานจะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2564 

งานคลังและพัสดุ ผู้อ านวยการ   
กองบริหารทรัพยากร 

หัวหน้างานคลัง 
และพัสดุ 

 
 
 
 



ตารางผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้อง 
ผู้ก ากับติดตาม ผู้รายงานข้อมูล 

o2
2 

ประกาศต่างๆ 
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหา
พัสดุ 

- แสดงประกาศตามท่ีหน่วยงานจะต้องด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 

- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2564 

งานพัสดุ ผู้อ านวยการ   
กองบริหารทรัพยากร 

หัวหน้างานคลัง 
และพัสดุ 

02
3 

สรุปผลการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหา
พัสดุรายเดือน 

- แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
- มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่น 

งานท่ีซื้อหรือจ้าง วงเงนิท่ีซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการ
ซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับ
การคัดเลือกและราคาท่ีตกลง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 
เป็นต้น 

- จ าแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างใน
รอบเดือนใดให้เผยแพร่ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างใน
เดือนนั้น) 

- เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 
2564 

งานพัสดุ ผู้อ านวยการ   
กองบริหารทรัพยากร 

หัวหน้างานคลัง 
และพัสดุ 

02
4 

รายงานผลการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุประจ าปี 

- แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
- มีข้อมูลรายละเอียด ยกตัวอย่างเช่น งบประมาณท่ีใช้ใน

การจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น 
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563 

งานพัสดุ ผู้อ านวยการ   
กองบริหารทรัพยากร 

หัวหน้างานคลัง 
และพัสดุ 



 
ตารางผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการด าเนินงานของหน่วยงาน 

 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

ผู้ก ากับติดตาม ผู้รายงานข้อมูล 

025 นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

- เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ท่ียังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2564 

- แสดงนโยบาย หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลท่ีมีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการ
บริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีความโปร่งใสและมีคุณธรรม 

- เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของผู้บริหารสูงสุดท่ีก าหนดในนามของหน่วยงาน 

งานบุคลากร ผู้อ านวยการ   
กองบริหารทรัพยากร 

หัวหน้างานบุคลากร 

026 การด าเนินการตาม
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

- เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 
- แสดงการด าเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล ยกตัวอย่างเช่น การวางแผน
ก าลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน การพฒันาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้า
ในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งต้ัง
บุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริม
จริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น 

- เป็นการด าเนินงานท่ีมีความสอดรับกับนโยบาย หรือ
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

งานบุคลากร ผู้อ านวยการ   
กองบริหารทรัพยากร 

หัวหน้างานบุคลากร 

 
 



 
ตารางผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการด าเนินงานของหน่วยงาน 

 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้อง 
ผู้ก ากับติดตาม ผู้รายงานข้อมูล 

027 หลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ียัง
ใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2564 อย่างน้อย
ประกอบด้วย 
- การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
- การบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร 
- การพัฒนาบุคลากร 
- การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
- การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ 

งานบุคลากร ผู้อ านวยการ   
กองบริหารทรัพยากร 

หัวหน้างานบุคลากร 

028 รายงานผลการ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
ประจ าปี 

- เป็นรายงานผลของปีท่ีผ่านมา พ.ศ. 2563 
- แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
- มีข้อมูลรายละเอียดของการด าเนินการ ยกตัวอย่างเช่น ผล

การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
เป็นต้น 

งานบุคลากร ผู้อ านวยการ   
กองบริหารทรัพยากร 

หัวหน้างานบุคลากร 

 
 
 
 
 
 



ตารางผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 
ตัวชีวั้ดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

ผู้ก ากับติดตาม ผู้รายงานข้อมูล 

การจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
029 แนวปฏิบัติการ

จัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

- แสดงคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนท่ี
เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ี
ของหน่วยงาน 

- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างเช่น 
รายละเอียดวิธีการท่ีบุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน 
รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่อง
ร้องเรียน ส่วนงานท่ีรับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ เป็น
ต้น 

ส านักงานบริหาร 
 

ผู้ช่วยอธิการบดี 
 

งานเลขา 
 

030 ช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

- แสดงช่องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของ
หน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจาก
ช่องทางท่ัวไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้ง
เบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

- สามารถเข้าถึงหรือเช่ือมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

ส านักงานบริหาร 
 

ผู้ช่วยอธิการบดี 
 

งานเลขา 
 

 
 
 



ตารางผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้อง 
ผู้ก ากับติดตาม ผู้รายงานข้อมูล 

031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ประจ าปี 

- แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน 

- มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน 
ยกตัวอย่างเช่น จ านวนเรื่อง เรื่องท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ 
เรื่องท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรือ่ง
ร้องเรียนให้ระบไุม่มีเรื่องร้องเรียน) 

- เป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2564 

ส านักงานบริหาร 
 

ผู้ช่วยอธิการบดี 
 

งานเลขา 
 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
032 ช่องทางการรับฟัง

ความคิดเห็น 
- แสดงช่องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น

ต่อการด าเนินงานตามอ านาจหน้าท่ีหรือภารกิจของ
หน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ 

- สามารถเข้าถึงหรือเช่ือมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

ประชาสัมพันธ์ 
ส านักงานวิทยบริการฯ 

ผู้อ านวยการ 
กองบริหารทรัพยากร 

ผู้อ านวยการ 
กองการศึกษา 

หัวหน้างาน
ประชาสัมพันธ์ 
หัวหน้างานวิทย

บริการฯ 
 
 

033 การเปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วม 

- แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการเปิดโอกาส
ให้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น ร่วมวางแผน ร่วม
ด าเนินการ ร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็น หรือร่วมติดตาม
ประเมินผล เป็นต้น  

- เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 

ประชาสัมพันธ์ ผู้อ านวยการ 
กองบริหารทรัพยากร 

หัวหน้างาน
ประชาสัมพันธ์ 

หมายเหตุ o32 ให้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจสอบ link ของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย 



ตารางผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 

ตัวชีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
 ค าอธิบาย  เป็นตัวช้ีวัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเส่ียงเพื่อการป้องกันการทุจริต 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความส าคัญต่อผลการประเมินเพื่อน าไปสู่การจัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน และมีการก ากับติดตามการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม (จัดส่งเฉพาะตัวชี้วัดท่ีเกี่ยวข้อง) 
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

ผู้ก ากับติดตาม ผู้รายงานข้อมูล 

เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
034 เจตจ านงสุจริตของ

ผู้บริหาร 
- แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือค ามั่นว่าจะปฏิบัติหน้าท่ีและ

บริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล 

- ด าเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน 

ส านักงานบริหาร ผู้ช่วยอธิการบดี 
 

งานเลขา 

035 การมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร 

- แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการมีส่วนร่วม
ของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน 

- เป็นการด าเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงการให้
ความส าคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงาน
ด้านคุณธรรมและโปร่งใส 

- เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 

ส านักงานบริหาร ผู้ช่วยอธิการบดี 
 

งานเลขา 

 
 



ตารางผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้อง 
ผู้ก ากับติดตาม ผู้รายงานข้อมูล 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
036 การประเมินความ

เส่ียงการทุจริต
ประจ าปี 

- แสดงผลการประเมินความเส่ียงของการด าเนินงานหรือ
การปฏิบัติหน้าท่ีท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิด
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนร่วมของหน่วยงาน 

- มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน ยกตัวอย่างเช่น 
เหตุการณ์ความเส่ียงและระดับของความเส่ียง มาตรการ
และการด าเนินการในการบริหารจัดการความเส่ียง เป็นต้น 

- เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 

ส านักงานบริหาร ผู้ช่วยอธิการบดี 
 

ส านักงานบริหาร 

037 การด าเนินงานเพื่อ
จัดการความเส่ียงการ
ทุจริต 

- แสดงการด าเนินงานหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการจัดการ
ความเส่ียงในกรณีท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิด
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของหน่วยงาน 

- เป็นกิจกรรมหรือการด าเนินการท่ีสอดคล้องกับมาตรการ
หรือการด าเนินการเพื่อบริหารจัดการความเส่ียงตามข้อ 
o36 

- เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 

ส านักงานบริหาร ผู้ช่วยอธิการบดี 
 

ส านักงานบริหาร 

 
 
 
 



ตารางผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้อง 
ผู้ก ากับติดตาม ผู้รายงานข้อมูล 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
038 การเสริมสร้าง

วัฒนธรรมองค์กร 
- แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการเสริมสร้าง

วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานมีทัศนคติ 
ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน 

- เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 

งานบุคลากร ผู้อ านวยการ 
กองบริหารทรัพยากร 

หัวหน้างานบุคลากร 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
039 แผนปฏิบัติการ

ป้องกันการทุจริต 
- แสดงแผนปฏิบัติการท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริต

หรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่าง เช่น โครงการ 

กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาด าเนินการ 
 เป็นต้น 
- เป็นแผนท่ีมีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564 

ตรวจสอบภายใน ผู้ช่วยอธิการบดี 
 

ตรวจสอบภายใน 

040 รายงานการก ากับ
ติดตามการ
ด าเนินการป้องกัน
การทุจริตประจ าปี 
รอบ 6 เดือน 

- แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตตามข้อ o39 

- มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น 
ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดงบประมาณท่ีใช้ด าเนินงาน เป็นต้น 

- เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564 

ตรวจสอบภายใน ผู้ช่วยอธิการบดี 
 

ตรวจสอบภายใน 

 
 
 



ตารางผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้อง 
ผู้ก ากับติดตาม ผู้รายงานข้อมูล 

041 รายงานผลการ
ด าเนินการป้องกัน
การทุจริตประจ าปี 

- แสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต 

- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินงาน ยกตัวอย่างเช่น 
ผลการด าเนินการโครงการหรือกิจกรรม 

 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น 

- ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2563 

ตรวจสอบภายใน ผู้ช่วยอธิการบดี 
 

ตรวจสอบภายใน 

 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

ผู้ก ากับติดตาม ผู้รายงานข้อมูล 

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 
042 มาตรการส่งเสริม

ความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

- แสดงผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 
2563 

- มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ ยกตัวอย่างเช่น ประเด็น
ท่ีเป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนท่ีจะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 
ประเด็นท่ีจะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการ
วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น 

 

คณะกรรมการ ITA ผู้ช่วยอธิการบดี งานเลขา 

 



 
ตารางผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการด าเนินงานของหน่วยงาน 

 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้อง 
ผู้ก ากับติดตาม ผู้รายงานข้อมูล 

  -  มีมาตรการเพื่อขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมและความ 
   โปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการ 
   วิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การ 
   ก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง การก าหนดขั้นตอน 
   หรือวิธีการ การก าหนดแนวทางการก ากับติดตามให้ 
   น าไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น 

   

043 การด าเนินการตาม
มาตรการ่สงเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

- แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการ เพื่อส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

- มีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ o42 ไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

- เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 

คณะกรรมการ ITA ผู้ช่วยอธิการบดี งานเลขา 

 


