
ตารางผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 
 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
 ค าอธิบาย  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมู ลต่าง ๆ  ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบ  ใน  5  ประเด็น  คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน  ได้แก่  ข้อมูลพื้นฐาน  ข่าวประชาสัมพันธ์  และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  (2) การบริหารงาน  ได้แก่   
แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน  และการให้บริการ  (3) การบริหารงานงบประมาณ  ได้แก่  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ   
(4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ได้แก่  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน  ได้แก่  การจัดเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต  และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน  
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ก ากับติดตาม ผู้รายงานข้อมูล 

ข้อมูลพื้นฐาน 

o1 โครงสรา้ง 

- แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ
หน่วยงาน 

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

งานบุคลากร ผู้อ านวยการ 
กองบริหารทรัพยากร 

หัวหน้างานบุคลากร 

o2 ข้อมูลผู้บริหาร 

- แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้
ด ารงต าแหน่งทางการบรหิารงานหน่วยงาน 

- แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ-นามสกลุ 
ต าแหน่ง รูปถ่าย และช่องทางการตดิต่อของผู้บรหิารแต่ละ
คน 

งานบุคลากร ผู้อ านวยการ 
กองบริหารทรัพยากร 

หัวหน้างานบุคลากร 

o3 อ านาจหน้าที ่
-  แสดงข้อมูลหน้าที่และอ านาจของหน่วยงานตามที่กฎหมาย

ก าหนด 
งานบุคลากร ผู้อ านวยการ 

กองบริหารทรัพยากร 
หัวหน้างาน

ยุทธศาสตร์และแผน 
 



ตารางผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ก ากับติดตาม ผู้รายงานข้อมูล 

ข้อมูลพื้นฐาน 
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือ

แผนพัฒนาหน่วยงาน 
-  แสดงแผนการด าเนินงานภารกิจของหน่วยงานทีม่ี

ระยะเวลามากกว่า 1 ป ี
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น ยทุธศาสตร์

หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วดั เป็นต้น 
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564 

งานยุทธศาสตร์และแผน ผู้อ านวยการ 
กองบริหารทรัพยากร 

หัวหน้างาน
ยุทธศาสตร์และแผน 

05 ข้อมูลการตดิต่อ
หน่วยงาน 

แสดงข้อมูลการตดิต่อ ดงันี้ 
-   - ที่อยู่หน่วยงาน 

-   - หมายเลขโทรศัพท ์

-  - หมายเลขโทรสาร 

-  - ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 - แผนที่ตั้งหน่วยงาน 

ประชาสัมพันธ ์ ผู้อ านวยการ 
กองบริหารทรัพยากร 

หัวหน้างาน
ประชาสัมพันธ ์

06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แสดงกฏหมายที่ เกี่ ยวข้องกับการด าเนินงานหรือการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

กองบริหารทรัพยากร 
กองการศึกษา 

ผู้อ านวยการ 
กองบริหารทรัพยากร 

ผู้อ านวยการ 
กองการศึกษา 

กองบริหารทรัพยากร 
กองการศึกษา 

ข่าวประชาสัมพันธ ์
07 ข่าวประชาสัมพันธ ์ - แสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน

ตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน 
- เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2564 

ประชาสัมพันธ ์ ผู้อ านวยการ 
กองบริหารทรัพยากร 

หัวหน้างาน 
ประชาสัมพันธ ์

 
 



ตารางผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 
 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 
ผู้ก ากับติดตาม ผู้รายงานข้อมูล 

การปฏิบัติสัมพันธ์ข้อมูล 
o8 Q&A - แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอก

สามารถสอบถามข้อมูลตา่งๆ ได ้และหน่วยงานสามารถ
สื่อสารให้ค าตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการ
สื่อสารไดส้องทาง (Q&A) เช่น Web broad, กลอ่ง
ข้อความถาม-ตอบ เป็นตน้ 

ประชาสัมพันธ ์ ผู้อ านวยการ 
กองบริหารทรัพยากร 

หัวหน้างาน 
ประชาสัมพันธ ์

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

ประชาสัมพันธ ์
งานส่งเสริม 
วิทยบริการฯ 

ผู้อ านวยการ 
กองบริหารทรัพยากร

ผู้อ านวยการ 
กองการศึกษา 

หัวหน้างาน 
ประชาสัมพันธ ์

หัวหน้างานส่งเสริม 
วิทยบริการฯ 

 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 
การด าเนินงาน 
 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ก ากับติดตาม ผู้รายงานข้อมูล 

010 แผนด าเนินงาน
ประจ าป ี

- แสดงแผนด าเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี 
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น โครงการ

หรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการ
ด าเนินการ เป็นต้น 

- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2564 

งานยุทธศาสตร์และแผน ผู้อ านวยการ 
กองบริหารทรัพยากร 

หัวหน้างาน
ยุทธศาสตร์และแผน 



ตารางผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 
ผู้ก ากับติดตาม ผู้รายงานข้อมูล 

011 รายงานการก ากับ
ติดตามการ
ด าเนินงานรอบ 6 
เดือน 

- แสดงความกา้วหน้าในการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน
ประจ าป ี

- มีเน้ือหาหรือรายละเอียดความกา้วหน้า ยกตัวอยา่งเช่น 
ความกา้วหน้าการด าเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ด 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 าเนินการโครงการหรือกจิกรรม 
 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น 
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563 

งานยุทธศาสตร์และแผน ผู้อ านวยการ 
กองบริหารทรัพยากร 

หัวหน้างาน
ยุทธศาสตร์และแผน 

การปฏิบัติงาน 
013 มาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน 
- แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าทีข่องห่

นวยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ยกตัวอยา่งเช่น 

เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด ส าหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน
ต าแหน่งใด ก าหนดวธิีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็น
ต้น 

กองการศึกษา/ 
กองบริหารทรัพยากร/ 

คณะ 

ผู้อ านวยการ 
กองการศึกษา 
ผู้อ านวยการ 

กองบริหารทรัพยากร 
รองคณบด ี

กองบริหารทรัพยากร 
กองการศึกษา 

 
 



ตารางผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 
ผู้ก ากับติดตาม ผู้รายงานข้อมูล 

การให้บรกิาร 
014 มาตรฐานการ

ให้บริการ 
- แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรอืผู้มา

ติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือ
ติดต่อกับหน่วยงาน 

- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ ยกตัวอยา่งเช่น เป็น
คู่มือส าหรับบริการหรือภารกิจใด ก าหนดวิธีการขัน้ตอน
การให้บริการหรอืการตดิต่ออย่างไร เป็นต้น 

กองการศึกษา/ 
กองบริหารทรัพยากร/ 

คณะ 

ผู้อ านวยการ 
กองการศึกษา 
ผู้อ านวยการ 

กองบริหารทรัพยากร 
รองคณบด ี

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 - แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับ
หน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอ านวยความ
สะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ 

- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

กองการศึกษา 
กองบริหารทรัพยากร 

ผู้อ านวยการ 
กองการศึกษา 
ผู้อ านวยการ 

กองบริหารทรัพยากร 

หัวหน้างาน 

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



ตารางผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 
ผู้ก ากับติดตาม ผู้รายงานข้อมูล 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
018 แผนการใช้จา่ย

งบประมาณประจ าปี  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี จะต้องมีรายละเอียด
เกี่ยวกับเงินงบประมาณที่หน่วยงานจะมีการใช้จ่าย และ
จะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน 

งานคลังและพัสด ุ ผู้อ านวยการ   
กองบริหารทรัพยากร 

หัวหน้างานคลัง 
และพัสด ุ

019 รายงานการก ากับ
ติดตามการใชจ้่าย
งบประมาณ รอบ 6 
เดือน 

รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 
เดือน จะต้องมีสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
ในรอบ 6 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน 

งานคลังและพัสด ุ ผู้อ านวยการ   
กองบริหารทรัพยากร 

หัวหน้างานคลัง 
และพัสด ุ

020 รายงานผลการใช้จา่ย
งบประมาณประจ าปี 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี จะต้องมีสรุปการ
ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ในรอบ 12 เดือน  และ
จะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา 

งานคลังและพัสด ุ ผู้อ านวยการ   
กองบริหารทรัพยากร 

หัวหน้างานคลัง 
และพัสด ุ

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสด ุ
021 แผนการจัดซื้อจดัจ้าง

หรือแผนการจดัหา
พัสด ุ

- แสดงแผนการจดัซื้อจัดจา้งหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่
หน่วยงานจะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัตกิารจดัซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจดัจา้งในปี พ.ศ. 2564 

งานคลังและพัสด ุ ผู้อ านวยการ   
กองบริหารทรัพยากร 

หัวหน้างานคลัง 
และพัสด ุ

 
 
 
 



ตารางผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 
ผู้ก ากับติดตาม ผู้รายงานข้อมูล 

o22 ประกาศตา่งๆ 
เกี่ยวกับการจดัซื้อ
จัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ 

- แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจดัซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตวัอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน 
ประกาศผลการจดัซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 

- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจดัจา้งในปี พ.ศ. 2564 

งานพัสด ุ ผู้อ านวยการ   
กองบริหารทรัพยากร 

หัวหน้างานคลัง 
และพัสด ุ

023 สรุปผลการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจดัหา
พัสดุรายเดือน 

- แสดงสรุปผลการจัดซื้อจดัจ้างของหน่วยงาน 
- มีข้อมูลรายละเอียดผลการจดัซื้อจัดจา้ง ยกตัวอยา่งเช่น 

งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการ
ซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับ
การคดัเลือกและราคาทีต่กลง เหตุผลที่คดัเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 
เป็นต้น 

- จ าแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจดัซื้อจัดจ้างใน
รอบเดือนใดให้เผยแพร่ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจา้งใน
เดือนนั้น) 

- เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 
2564 

งานพัสด ุ ผู้อ านวยการ   
กองบริหารทรัพยากร 

หัวหน้างานคลัง 
และพัสด ุ

024 รายงานผลการ
จัดซื้อจัดจา้งหรือ
การจดัหาพสัดุ
ประจ าป ี

- แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
- มีข้อมูลรายละเอียด ยกตัวอย่างเช่น งบประมาณที่ใช้ใน

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

งานพัสด ุ ผู้อ านวยการ   
กองบริหารทรัพยากร 

หัวหน้างานคลัง 
และพัสด ุ

 



ตารางผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ก ากับติดตาม ผู้รายงานข้อมูล 

025 นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

- เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2564 

- แสดงนโยบาย หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลที่มีจุดมุ่งหมายหรอืวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการ
บริหารทรพัยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม 

- เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของผู้บริหารสูงสุดที่ก าหนดในนามของหน่วยงาน 

งานบุคลากร ผู้อ านวยการ   
กองบริหารทรัพยากร 

หัวหน้างานบุคลากร 

026 การด าเนินการตาม
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

- เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 
- แสดงการด าเนินการตามนโยบายหรือแผนการบรหิารและ

พัฒนาทรพัยากรบุคคล ยกตัวอยา่งเช่น การวางแผน
ก าลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสรา้งทางก้าวหน้า
ในสายอาชพี การพัฒนาคุณภาพชวีิต การบรรจุและแต่งตั้ง
บุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริม
จริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น 

- เป็นการด าเนินงานที่มีความสอดรับกับนโยบาย หรือ
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

งานบุคลากร ผู้อ านวยการ   
กองบริหารทรัพยากร 

หัวหน้างานบุคลากร 

 
 
 



ตารางผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 
ผู้ก ากับติดตาม ผู้รายงานข้อมูล 

027 หลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

แสดงหลักเกณฑ์การบรหิารและพัฒนาทรพัยากรบุคคลที่ยัง
ใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2564 อย่างน้อย
ประกอบด้วย 
- การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
- การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
- การพัฒนาบุคลากร 
- การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
- การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ 

งานบุคลากร ผู้อ านวยการ   
กองบริหารทรัพยากร 

หัวหน้างานบุคลากร 

028 รายงานผลการ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
ประจ าป ี

- เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2563 
- แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล 
- มีข้อมูลรายละเอียดของการด าเนินการ ยกตวัอยา่งเช่น ผล

การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
เป็นต้น 

งานบุคลากร ผู้อ านวยการ   
กองบริหารทรัพยากร 

หัวหน้างานบุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 



ตารางผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ก ากับติดตาม ผู้รายงานข้อมูล 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
029 แนวปฏิบัติการ

จัดการเรื่องร้องเรียน
การทจุรติและ
ประพฤติมิชอบ 

- แสดงคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่
เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน 

- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ยกตัวอยา่งเช่น 
รายละเอียดวธิีการที่บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน 
รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจดัการต่อเรื่อง
ร้องเรียน ส่วนงานทีร่ับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ เป็น
ต้น 

ส านักงานบริหาร 
 

ผู้ช่วยอธิการบด ี
 

งานเลขา 
 

030 ช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจรติ
และประพฤติมิชอบ 

- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องรอ้งเรียน
เกี่ยวกับการทจุริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกตา่งหากจาก
ช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้ง
เบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

ส านักงานบริหาร 
 

ผู้ช่วยอธิการบด ี
 

งานเลขา 
 

 
 
 



ตารางผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 
ผู้ก ากับติดตาม ผู้รายงานข้อมูล 

031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจรติ
และประพฤติมิชอบ
ประจ าป ี

- แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 

- มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน 
ยกตัวอยา่งเช่น จ านวนเรื่อง เรื่องทีด่ าเนินการแลว้เสร็จ 
เรื่องที่อยู่ระหว่างด าเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรือ่ง
ร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน) 

- เป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2564 

ส านักงานบริหาร 
 

ผู้ช่วยอธิการบด ี
 

งานเลขา 
 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนรว่ม 
032 ช่องทางการรับฟัง

ความคดิเห็น 
- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น

ต่อการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของ
หน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ 

- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

ประชาสัมพันธ ์
ส านักงานวิทยบรกิารฯ 

ผู้อ านวยการ 
กองบริหารทรัพยากร 

ผู้อ านวยการ 
กองการศึกษา 

หัวหน้างาน
ประชาสัมพันธ ์
หัวหน้างานวิทย

บริการฯ 
 
 

033 การเปิดโอกาสให้เกิด
การมีสว่นร่วม 

- แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาส
ให้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีสว่นร่วมในการด าเนินงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน ยกตัวอยา่งเช่น ร่วมวางแผน ร่วม
ด าเนินการ ร่วมแลกเปลีย่นความคิดเห็น หรือร่วมติดตาม
ประเมินผล เป็นต้น  

- เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 

ประชาสัมพันธ ์ ผู้อ านวยการ 
กองบริหารทรัพยากร 

หัวหน้างาน
ประชาสัมพันธ ์

หมายเหตุ o32 ให้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจสอบ link ของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวทิยาลัย 



ตารางผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 

ตัวชีวัดที่ 10 การป้องกนัการทุจริต 
 ค าอธิบาย  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ย งเพื่อการป้องกันการทุจริต 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความส าคัญต่อผลการประเมินเพื่อน าไปสู่การจัดท ามาตรการส่งเสริม ความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน และมีการก ากับติดตามการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (10 ข้อมูล) ดังนี้ 
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ก ากับติดตาม ผู้รายงานข้อมูล 

เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
034 เจตจ านงสุจริตของ

ผู้บริหาร 
- แสดงเน้ือหาเจตนารมณห์รือค ามั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และ

บริหารหน่วยงานอย่างซือ่สัตย์สุจรติ โปร่งใสและเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล 

- ด าเนินการโดยผู้บริหารสงูสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน 

ส านักงานบริหาร ผู้ช่วยอธิการบด ี
 

งานเลขา 

035 การมีสว่นร่วมของ
ผู้บริหาร 

- แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมสี่วนร่วม
ของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน 

- เป็นการด าเนินการหรือกจิกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้
ความส าคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงาน
ด้านคุณธรรมและโปร่งใส 

- เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 

ส านักงานบริหาร ผู้ช่วยอธิการบด ี
 

งานเลขา 

 
 



ตารางผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 
ผู้ก ากับติดตาม ผู้รายงานข้อมูล 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
036 การประเมินความ

เสี่ยงการทุจริต
ประจ าป ี

- แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือ
การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจกอ่ให้เกิดการทุจรติหรือกอ่ให้เกิด
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนร่วมของหน่วยงาน 

- มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน ยกตัวอยา่งเช่น 
เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการ
และการด าเนินการในการบริหารจดัการความเสี่ยง เป็นต้น 

- เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 

ส านักงานบริหาร ผู้ช่วยอธิการบด ี
 

ส านักงานบริหาร 

037 การด าเนินงานเพื่อ
จัดการความเสี่ยงการ
ทุจริต 

- แสดงการด าเนินงานหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจดัการ
ความเสี่ยงในกรณทีี่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิด
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของหน่วยงาน 

- เป็นกิจกรรมหรือการด าเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการ
หรือการด าเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ 
o36 

- เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 

ส านักงานบริหาร ผู้ช่วยอธิการบด ี
 

ส านักงานบริหาร 

 
 
 
 



ตารางผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 
ผู้ก ากับติดตาม ผู้รายงานข้อมูล 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
038 การเสริมสร้าง

วัฒนธรรมองค์กร 
- แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้าง

วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ 
ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจรติ อยา่งชัดเจน 

- เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 

งานบุคลากร ผู้อ านวยการ 
กองบริหารทรัพยากร 

หัวหน้างานบุคลากร 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
039 แผนปฏิบัติการ

ป้องกันการทุจริต 
- แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทจุรติ

หรือพัฒนาดา้นคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่าง เช่น โครงการ 

กิจกรรม งบประมาณ ชว่งเวลาด าเนินการ 
 เป็นต้น 
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564 

ตรวจสอบภายใน ผู้ช่วยอธิการบด ี
 

ตรวจสอบภายใน 

040 รายงานการก ากับ
ติดตามการ
ด าเนินการป้องกัน
การทจุรติประจ าปี 
รอบ 6 เดือน 

- แสดงความกา้วหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตตามข้อ o39 

- มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า ยกตวัอย่างเชน่ 
ความกา้วหน้าการด าเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ด าเนินงาน เป็นต้น 

- เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564 

ตรวจสอบภายใน ผู้ช่วยอธิการบด ี
 

ตรวจสอบภายใน 

 
 
 



ตารางผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 
ผู้ก ากับติดตาม ผู้รายงานข้อมูล 

041 รายงานผลการ
ด าเนินการป้องกัน
การทจุรติประจ าป ี

- แสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต 

- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินงาน ยกตัวอย่างเช่น 
ผลการด าเนินการโครงการหรือกจิกรรม 

 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น 

- ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2563 

ตรวจสอบภายใน ผู้ช่วยอธิการบด ี
 

ตรวจสอบภายใน 

 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ก ากับติดตาม ผู้รายงานข้อมูล 

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 
042 มาตรการส่งเสริม

ความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

- แสดงผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 
2563 

- มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ ยกตัวอยา่งเช่น ประเด็น
ที่เป็นข้อบกพร่องหรือจดุอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 
ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการ
วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัตขิองหน่วยงาน เป็นต้น 

 

คณะกรรมการ ITA ผู้ช่วยอธิการบด ี งานเลขา 

 



 
ตารางผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงาน 

 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 
ผู้ก ากับติดตาม ผู้รายงานข้อมูล 

  -  มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความ 
   โปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการ 
   วิเคราะห์ฯ โดยมรีายละเอียดต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การ 
   ก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การก าหนดขั้นตอน 
   หรอืวิธกีาร การก าหนดแนวทางการก ากับติดตามให้ 
   น าไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น 

   

043 การด าเนินการตาม
มาตรการ่สงเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

- แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการ เพื่อส่งเสรมิ
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

- มีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ o42 ไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

- เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 

คณะกรรมการ ITA ผู้ช่วยอธิการบด ี งานเลขา 

 


