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ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
 ค าอธิบาย  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชน 
ได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน  ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และ
การให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้ างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใส
ในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใส 
ในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) ดังนี้ 
 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
ข้อมูลพื้นฐาน 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รายงานข้อมูล ผู้ก ากับติดตาม 

o1 โครงสร้าง 
- แสดงแผนผัง แสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน 
- แสดงต าแหน่งที่ส าคัญ และการแบ่งส่วนงานภายในของหน่วยงาน เช่น ส านัก กอง ศนูย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม 

เป็นต้น 
กนผ. 

รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร 

o2 ข้อมูลผู้บริหาร 

- แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ด ารงต าแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
ผู้บริหารสูงสุด และรองผู้บริหารสูงสุด 

- แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง รปูถ่าย และช่องทางการติดต่อของผู้บริหาร
แต่ละคน 

ปชส. 

o3 อ านาจหน้าที่ -  แสดงข้อมูลหน้าที่และอ านาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด 
กองกลาง 

งานวินัยและนิติการ 

o4 
แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน 

-  แสดงแผนการด าเนินงานภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะเวลามากกว่า 1 ปี 
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565 

กนผ. 
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รายงานข้อมูล ผู้ก ากับติดตาม 

o5 ข้อมูลการติดต่อ 

แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย 
-  ที่อยู่หน่วยงาน 
- หมายเลขโทรศัพท์ 
- E-mail 
- แผนที่ตั้ง 

ปชส. 
รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร 

o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - แสดงกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
กองกลาง 

งานวินัยและนิติการ 
 
การประชาสัมพันธ์ 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รายงานข้อมูล ผู้ก ากับติดตาม 

o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
- แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน 
- เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2565 

ปชส. 
รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร 

 
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รายงานข้อมูล ผู้ก ากับติดตาม 

o8 Q&A 

- แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ 
 และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้ค าตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง 
 ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Web broad, กล่องข้อความถาม-ตอบ, 

Messenger Live Chat, Chatbot เป็นต้น 

ปชส./สวส. 
 รองอธิการบดี

ฝ่ายบริหาร 

o9 Social Network 
- แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 

ยกตัวอย่าง เช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น 
ปชส./สวส. 
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ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 
การด าเนินงาน 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รายงานข้อมูล ผู้ก ากับติดตาม 

o10 
แผนด าเนินงาน
ประจ าปี 

- แสดงแผนด าเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี 
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณท่ีใช้ 

ระยะเวลาในการด าเนินการ 
- เป็นแผนที่มรีะยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565 

  

o11 
รายงานการก ากับ
ติดตามการด าเนินงาน
ประจ าปีรอบ 6 เดือน 

- แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีในข้อ o10 
- มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่ละ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณท่ีใช้ด าเนินงาน 
- สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมใน

ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565 

 
กนผ. 

รองอธิการบดี 
ฝ่ายแผน นโยบาย
และยุทธศาสตร์ 

o12 
รายงานผล 
การด าเนินงาน
ประจ าปี 

- แสดงผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 
- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการด าเนินการโครงการหรือ

กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 

  

 
การปฏิบัติงาน 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รายงานข้อมูล ผู้ก ากับติดตาม 

o13 
คู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน 

- แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด ส าหรับ

เจ้าหน้าที่หรือพนักงานต าแหน่งใด ก าหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร 
- จะต้องมีอย่างน้อย 1 คู่มือ 

ทุกหน่วยงาน 
ในสังกัด มทร.

ล้านนา 

รองอธิการบดี 
ฝ่ายบริหาร 
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การให้บริการ 
*การให้บริการ หมายถึง การให้บริการตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงาน ส าหรับหน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นจ านวนมาก อาจมุ่งเน้น
เผยแพร่การปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่มีความส าคัญต่อภารกิจของหน่วยงาน 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รายงานข้อมูล ผู้ก ากับติดตาม 

o14 
คู่มือหรือมาตรฐาน
การให้บริการ 

- แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน
ใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน 

- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อยประกอบด้วย เป็นบริการหรือภารกิจใด และก าหนด
วิธีการข้ันตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร 

ทุกหน่วยงาน 
ในสังกัด มทร.

ล้านนา 
คณะกรรมการ ITA 

o15 
ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ 

- แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน 
- สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมใน

ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565 

o16 
รายงานผลการ
ส ารวจความพึงพอใจ
การให้บริการ 

- แสดงผลส ารวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน 
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 

o17 E-Service 
- แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่จ าเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน 
- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
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ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รายงานข้อมูล ผู้ก ากับติดตาม 

o18 
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 

- แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี 
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร และ

งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย 
- เป็นแผนที่มรีะยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565 

กนผ. 
รองอธิการบดี 

ฝ่ายแผน นโยบาย
และยุทธศาสตร์ 

O19 

รายงานการก ากับ
ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 
รอบ 6 เดือน 

- แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีในข้อ o18 
- มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย ความกา้วหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ 
- สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุม 

ในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565 

o20 
รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 

- แสดงผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 
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การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รายงานข้อมูล ผู้ก ากับติดตาม 

o21 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือแผนการจัดหา
พัสดุ 

- แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

- เป็นข้อมลูการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565 
* กรณีไม่มีการจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาทหรือการจัดจ้างที่กฎหมายไม่ได้ก าหนดให้ต้องเผยแพร่

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานอธิบายเพิ่มเติมโดยละเอียด และเผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง 
ในกรณีดังกล่าว 

กองคลัง 
รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร 

o22 

ประกาศต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการจัดซื้อ 
จัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ 

- แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 

- เป็นข้อมลูการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565 

o23 
สรุปผลการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหา
พัสดุรายเดือน 

- แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
- มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง 

วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น 

- เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565 
*  กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น 
 

o24 
รายงานผลการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุประจ าปี 

- แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
- มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค และ

ข้อเสนอแนะ 
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 
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ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รายงานข้อมูล ผู้ก ากับติดตาม 

o25 
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

- เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2565 
- แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ก าหนดในนามของ

หน่วยงาน 

กบบ. 
รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร 

o26 
การด าเนินการตาม
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

-  แสดงการด าเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 ในข้อ o25 
- เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2565 

o27 
หลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2565 อย่างน้อย
อย่างน้อยประกอบด้วย 
- การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
- การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
- การพัฒนาบุคลากร 
- การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
- การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ 
* กรณีหน่วยงานใช้หลักเกณฑ์ขององค์กรกลางบริหารงานบุคคล หน่วยงานสามารถน าหลักเกณฑ์ดังกล่าว

เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

o28 

รายงานผล 
การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจ าปี 

- แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
- มีข้อมูลรายละเอียดของการด าเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการด าเนินการตามนโยบาย 
 การบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 
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ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รายงานข้อมูล ผู้ก ากับติดตาม 

o29 

แนวปฏิบัติ 
การจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

- แสดงคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 

- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอก 
 จะท าการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

งานวินัยและ 
นิติการ 

รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร 

และ 
ผู้อ านวยการ
ส านักงาน
อธิการบดี 

o30 
ช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน โดยแยกต่างหากจากช่องทางการ
ร้องเรียนเรื่องทั่วไป เพ่ือเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ 

 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

ปชส. 

o31 

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ประจ าปี 

- แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
- มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างน้อยประกอบด้วย ยก

จ านวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด จ านวนเรื่องท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ และเรื่องที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 
- สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุม 

ในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565 
* กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน 

งานวินัยและ 
นิติการ 

 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รายงานข้อมูล ผู้ก ากับติดตาม 

o32 
ช่องทางการรับฟัง
ความคิดเห็น 

- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจ
ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ 

- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
ปชส./สวส. 

รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร 
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รายงานข้อมูล ผู้ก ากับติดตาม 

o33 
การเปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วม 

- แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน 

- เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2565 

ทุกหน่วยงานใน 
สังกัด มทร.ล. 

 
ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
 ค าอธิบาย  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชน
ได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่
ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความส าคัญต่อผลการประเมินเพ่ือน าไปสู่การจัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการก ากับติดตามการน าไปสู่  
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (10 ข้อมูล) ดังนี้ 
 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รายงานข้อมูล ผู้ก ากับติดตาม 

o34 
นโยบายไม่รับ
ของขวัญ 
(No Gift Policy) 

- แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน จะต้องไม่มีการรับของขวัญ (No Gift Policy) 
- ด าเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน 
- เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2565 
*  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแนวทางที่ส านักงาน ป.ป.ท. ก าหนด 

  

o35 
การมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร 

- แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด 
- เป็นการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริม

หน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส 
- เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2565 

สอ. อธิการบดี 
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การประเมินความเสี่ยงและการป้องกันการทุจริต 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รายงานข้อมูล ผู้ก ากับติดตาม 

o36 
การประเมิน 
ความเสี่ยงการทุจริต
ประจ าปี 

- แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

- มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบถ้วย เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของ 
ความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

- เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2565 
กนผ. 

รองอธิการบดี
ฝ่ายแผน 

นโยบาย และ
ยุทธศาสตร์ 

o37 

การด าเนินการเพ่ือ
จัดการความเสี่ยง
การทุจริต และ
ประพฤติมิชอล 

- แสดงการด าเนินงานหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของหน่วยงาน 

- เป็นกิจกรรมหรือการด าเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการด าเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยง
ตามข้อ o36 

- เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2565 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รายงานข้อมูล ผู้ก ากับติดตาม 

o38 

การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 
ตามมาตรฐาน
จริยธรรม 

- แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
อย่างชัดเจน 

- เป็นการด าเนินการที่หน่วยงานเป็นผู้ด าเนินการเอง 
- เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2565 

กบบ. / สอ. อธิการบดี 
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แผนป้องกันการทุจริต 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รายงานข้อมูล ผู้ก ากับติดตาม 

o39 
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 

- แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน 

- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และช่วงเวลา
ด าเนินการ 

- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565 

ตสน. 

อธิการบดี 

o40 

รายงานการก ากับ
ติดตามการ
ด าเนินการป้องกัน
การทุจริตประจ าปี 
รอบ 6 เดือน 

- แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามข้อ o39 
- มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่ละโครงการ/

กิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ด าเนินงาน 
- สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมใน

ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565 

 
 
 
 

อธิการบดี 

o41 

รายงานผล 
การด าเนินการ
ป้องกันการทุจริต
ประจ าปี 

- แสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการด าเนินการโครงการหรือ

กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 
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ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รายงานข้อมูล ผู้ก ากับติดตาม 

o42 

มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและ 
ความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

- แสดงผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ในปี พ.ศ. 2564 

- มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้อง
แก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ 

- มีการก าหนดแนวางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ หรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ 
โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ อย่างน้อยประกอบด้วย การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การก าหนด
ขั้นตอนหรือวิธีการ การก าหนดแนวทางการก ากับติดตามให้น าไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล 

 
 
 
 
 
 

สอ. 
 
 

 
 
 
 
 
 

อธิการบดี 

o43 

การด าเนินการตาม
มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและ 
ความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

- แสดงความก้าวหน้าหรือผลการด าเนินการตามมาตรการ เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

- มีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ o42 
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

- เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2565 
 


